
 Agencja Turystyczna SIGMA 
                                                                                     ul. Planty 13, 25-508 Kielce 

                                                                 Tel: +48 41 364 50 50; Fax: +48 41 364 50 20 
  E-mail: biuro@sigmatravel.pl; m.zmijewska@sigmatravel.pl 

             www.sigmatravel.pl   

 

SANKTUARIA CHORWACJI,  
BOŚNI i HERCEGOWINY oraz AUSTRII 

27.06.-3.07.2020 

  
Dzień 1  27.06.2020 (sobota) 

18:00 – Msza Św. w kościele parafialnym, 19:00 – wyjazd, nocna podróż. 

Dzień 2  28.06.2020 (niedziela) 

W godzinach wieczornych, przyjazd do MEDUGORJE, zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, Msza 

Św., dla chętnych udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg. 

Dzień 3  29.06.2020 (poniedziałek) 

Po bardzo wczesnym śniadaniu, zapoznanie z Sanktuarium – kościół parafialny, figura św. Leopolda 

Bogdana Mandicia patrona spowiedników, miejsce modlitwy przy figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela, 

przejazd na miejsce objawień – PODBRDO, wejście na górę, spotkanie z osobami ze Wspólnoty 

Cenacolo, które poprzez wiarę i pracę uwolnili się z różnego typu uzależnień i nałogów. W miarę możliwości 

spotkanie z osobami widzącymi, obiadokolacja, Msza Św., dla chętnych udział w nabożeństwach 

wieczornych, nocleg. 

Dzień 4  30.06.2020 (wtorek) 

Po wczesnym śniadaniu udział w Drodze Krzyżowej na GÓRZE KRIŽEVAC, wyjazd do MOSTARU, Msza 

Święta w klasztorze franciszkańskim, następnie zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, Stary Most, 

Kujundziluk – ulica rzemieślników, powrót do Medugorje, obiadokolacja,  dla chętnych udział w 

nabożeństwach wieczornych, nocleg. 

 

Dzień 5  1.7.2020 (środa) 

Po śniadaniu wykwaterowanie w hotelu, przejazd i zwiedzanie ŠIBENIKA, m.in.: Pałac Książęcy z przełomu 

XIII i XIV wieku, katedra Św. Jakuba (jedną z piękniejszych bazylik w całej Chorwacji), przyjazd do 

LUDBREGU – miejsca Cudu Eucharystycznego, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

 

 

 

 

mailto:biuro@sigmatravel.pl
mailto:m.zmijewska@sigmatravel.pl
http://www.sigmatravel.pl/


 Agencja Turystyczna SIGMA 
                                                                                     ul. Planty 13, 25-508 Kielce 

                                                                 Tel: +48 41 364 50 50; Fax: +48 41 364 50 20 
  E-mail: biuro@sigmatravel.pl; m.zmijewska@sigmatravel.pl 

             www.sigmatravel.pl   

 
 

Dzień 6  2.7.2020 (czwartek) 

Po śniadaniu Msza Św. w Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa, gdzie przechowywane są Relikwie Krwi 

Jezusa, wyjazd do Austrii, zwiedzanie WIEDNIA, m.in.: Hundertwasser Haus, objazd Ringu otaczającego 

historyczne centrum miasta (Opera, Parlament, Ratusz, Teatr, Uniwersytet, Park Miejski, Muzeum Sztuk 

Pięknych, Muzeum Przyrodnicze), spacer po zbytkowym centrum miasta: Hofburg – pałac Habsburgów, 

Stephansplatz, Katedra św. Szczepana - symbol Wiednia i najważniejsza budowla gotycka Austrii, 

zakwaterowanie w hotelu w okolicy Bratysławy, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 7  3.07.2020 (piątek) 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do WIEDNIA, zwiedzanie pałacu Schönbrunn – dawnej 

rezydencji rodziny cesarskiej i jednej z najpiękniejszych budowli barokowych w Europie, spacer po 

pałacowych ogrodach, przejazd na Kahlenberg, zapoznanie się z historią odsieczy wiedeńskiej, Msza Św., 

wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Buska-Zdroju w późnych godzinach wieczornych/nocnych. 

 

Cena: 1.245 zł/os. + 110 euro/os.(kalkulacja na 45 osób płacących) 

Cena: 1.310zł/os. + 115 euro/os. (kalkulacja na 40 osób płacących) 

Cena: 1.325 zł/os. + 125 euro/os. (kalkulacja na 35 osób płacących) 

 

Cena obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (WC, video, klimatyzacja), 

- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach 3* - w Chorwacji i w Słowacji, 3 noclegi w pensjonacie w Medugorje 

(pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), 

- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji (zupa, danie główne, woda, w Medugorie również wino), 

- opiekę pilota,  

- opiekę duchową kapłana, 

- usługi lokalnych przewodników w Medugorje, Mostarze, Šibeniku  Wiedniu, 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wynajem radioodbiorników, 

- realizację programu jw.,  

- ubezpieczenie KL+choroby przewlekłe/NNW (koszty leczenia i transportu – 20.000 EUR, trwały uszczerbek 

na zdrowiu – 15.000 PLN, bagaż – 1.000 PLN  - SIGNAL IDUNA). 

 

Cena nie obejmuje: 

- ofiar składanych w Sanktuariach, 

- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości ubezpieczenia (należy wykupić w dniu 

wpłaty zaliczki). 

 

Dopłata do pokoju 1-os.: 445 zł. 

 

 
UWAGA 

Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem. Cena 
imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw lub podatków.  

Aby wysłuchać nabożeństw w języku polskim, należy mieć ze sobą radio lub telefon z częstotliwością 92,7 MHz. 
Minimalna liczba uczestników: 35 osób. 

Termin wpłaty zaliczki, decyduje o kolejności zajmowania miejsc w autokarze.  
Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 90 dni od daty 

powrotu). 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  
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