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„Pielgrzymka - CHORWACJA – CZARNO-
GÓRA – ALBANIA” 

8 dni  / 7 nocy 

Zadar – Split – Trogir – Medjugorie – Dubrownik – Kotor – Budva – Bar – Tirana – Berat – Szkodra - 

Zadar 

 

 

Dzień 1:  
Spotkanie na lotnisku  w Gdańsku, wylot do Chorwacji  - Zadar,  
przylot.   Przejazd do SPLITU i TROGIRU – zwiedzanie miast 
portowych, w których doskonale się zachowały historyczne 
centra miejskie – Pałac Dioklecjana, katedra Św. Wawrzyńca. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania do Medjugorie, obiadoko-
lacja, nocleg.  
 

Dzień 2:  
Śniadanie, zwiedzanie MEDJUGORJE  - nawiedzenie miejsc 
objawień, udział w modlitwie różańcowej i Mszy Świętej. Proce-
sja różańcowa na Górę Objawień w Podbrdo. Powrót na obia-
dokolację i nocleg.  
 

Dzień 3:  
Śniadanie, a po nim wycieczka do DUBROWNIKA - ,,Perły Ad-
riatyku”. Przejazd nadmorską trasą widokową do malowniczo 
położonego miasta, pełnego zabytków i niezwykłych uliczek. W 
programie m.in. spacer XII-wiecznymi murami obronnymi, oka-
lającymi Starówkę, z których rozpościera się piękny widok na 
Adriatyk i na miasto, spacer z przewodnikiem miejskim po Sta-
rym Mieście, Klasztor Franciszkanów, Mala Braca, Katedra, Pa-
łac Rektorów, Wielka Fontanna. Wieczorem powrót na obiado-
kolację i nocleg. 
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Dzień 4:    

Śniadanie, przejazd do średniowiecznego KOTORU, leżącego 

nad przepiękną Zatoką Kotorską, przypominającą fiordy północy. 

Miasto wraz z otaczającym krajobrazem przyrodniczym jest wpi-

sane na listę UNESCO. Panoramiczne zwiedzanie starówki, gdzie 

znajdują się najważniejsze zabytki, m.in. katedra św. Tryfona z 

1166 r., starożytne mury miejskie o długości ok. 4,5 km. Przejazd 

do BUDVY – prawdopodobnie najstarszego miasta na wybrzeżu 

adriatyckim. Zwiedzanie starego miasta wraz z Katedrą Św. Jana. 

Przejazd do miejsca zakwaterowania, kolacja, nocleg.  
 

Dzień 5:   

Śniadanie, wykwaterowanie.  Przejazd do BARU – zwiedzanie 

ruin średniowiecznego miasta Antibarum, wg legendy założonego 

w VI wieku przez Rzymian. Przejazd do jednej z nadmorskich 

miejscowości wypoczynkowych. Popołudniowy wypoczynek nad 

Adriatykiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień 6:  

Śniadanie, przejazd do stolicy Albanii – TIRANY. Spacer po cen-

trum miasta. Następnie wizyta w BERAT – mieście tysiąca okien 

znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

 

Dzień 7: 

Śniadanie, przejazd do SZKODRY.  Zwiedzanie ruin Zamku Rozafat, a następnie przejazd w kierunku Za-

daru. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

 

Dzień 8:  
Śniadanie, wyjazd  na  lotnisko do Zadaru wylot do Gdańska     

 

CENA od os. + lot  od 850 zł  

Ilość osób w grupie Cena od osoby w EUR 

( maj, wrzesień, 

październik 2020 ) 

44 i więcej 385 + lot 

40 - 36 395 + lot 

35 - 30 415 + lot 

29 - 25 470 + lot 

24 – 20  490 + lot 

 

Uwaga ! Ceny w okresie czerwiec, lipiec, sierpień na zapytanie 

Cena zawiera: 

➢ 7 noclegów w hotelach lub pensjonatach ( pokoje 2,3 osobowe z łazienkami )  
➢ Przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem wg programu 
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➢ wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiadokolacji  
➢ opiekę polskojęzycznego pilota 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ biletów lotniczych ( cena uzależniona od daty rezerwacji, ilości osób oraz cen bagażu 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 3 % wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 

podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu ok 65 eur / os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 

obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i 

inne) Cena pakietu jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt 

pakietu jest kalkulowany przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na 

mniejszą ilość osób w grupie oraz  podwyżkę cen  i zostanie podana do wiadomości uczestników 

przed wycieczką. Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w 

wycieczce. Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu. 

➢ napoi do obiadokolacji 

 

UWAGA:  

 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu  oraz ceny mogą ulec zmianie  - cena podana orientacyjnie 

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 

dowód osobisty lub paszport 

 

 


