
 

 

 

 

 

 

 

BIURO PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE RAKSO 
nr wpisu do ewidencji organizatorów turystyki 331/22 

 

DZIEŃ 1: 3.07.2023   godz. 18:00 wyjazd z Krosna do Medjugorie 

DZIEŃ 2: 4.07.2023  ok.godz. 12:00 przyjazd do Medjugorie; zakwaterowanie; wyjście na  Górę Objawień - tak się dzisiaj nazywa 
wzniesienie Podbrdo we wsi Bijakovici, gdzie wizjonerzy widzieli Maryję na początku objawień. Miało to miejsce pod koniec 
czerwca 1981 roku. Od tego momentu gromadzą się tutaj pielgrzymi i odmawiają różaniec. Na szlaku różańcowym są ustawione 
płaskorzeźby przedstawiające Radosne i Bolesne Tajemnice Różańca; czas wolny; obiadokolacja; Msza św. 

DZIEŃ 3: 5.07.2023  śniadanie; wyjazd na riwierę makarską -  Vepric (chorwackie Lourdes) msza św. - skalna grota z umieszczoną 
na górze z postacią Matki Bożej bardzo podobną do figury z Lourdes; Makarska – rejs statkiem, plażowanie; powrót do hotelu, 
obiadokolacja. 

DZIEŃ 4: 6.07.2023  śniadanie; wyjazd do Mostaru -  jest jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miast  w Bośni i 
Hercegowinie to właśnie tam znajduje się słynny, kamienny most, przerzucony nad zieloną tonią Neretwy;  przejazd do Blagaj -  
to miejscowość jak z pocztówki, w którym wybija rzeka Buna i wznosi się klasztor Derwiszów;  obiadokolacja; Msza św. 

DZIEŃ 5: 7.07.2023 śniadanie, wyjazd do Dubrovnika, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny, w drodze powrotnej 
plażowanie, powrót do hotelu, obiadokolacja, Msza św. 

DZIEŃ 6: 8.07.2023  Droga Krzyżowa na górę Kriżevac - góra nad Medziugorjem, na pamiątkę 1900 rocznicy śmierci Jezusa 
mieszkańcy Medziugorja wybudowali ośmiometrowy krzyż z betonu; śniadanie; przejazd na wodospady Kravica - to zespół 
niezwykle malowniczych wodospadów, niezliczona ilość kaskad które osiągają wysokość przeszło 25 metrów tworzy tu 
niesamowity, wręcz rajski klimat; obiadokolacja, Msza św. 

DZIEŃ 7: 9.07.2023  śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Krosna, przyjazd w późnych godzinach nocnych.  

 

KOSZT WYJAZDU 850 zł + 200 euro  

Wycena dla grupy minimum 40 osób. 

Cena zawiera: przejazd autokarem klasy LUX, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi z  wyżywieniem HB (śniadanie+ 
obiadokolacja), ubezpieczenie KL NW, przewodnik lokalny, bilety wstępów, rejs statkiem, składki TFG TFP. 

 

 

Pielgrzymka do Medjugorie 

03-09.07.2023 



 

 

 

 

 

 


