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Lato w Medjugorie 2019
Obóz letni w Medjugorie, Hercegowinie i Chorwacji
Organizowany z Parafią Ludwika Króla w Panewnikach
3-14.07.2019

Zapraszamy na Bałkany, na cudowną wyprawę obfitującą w doznania duchowe i
przedstawiające cuda architektury i przyrody regionu. Zabieramy Was na wyprawę do
jednego z najpiękniejszych miejsc kultu maryjnego w Europie, ale także do miejsc
obfitujących w zabytki historii wpisane na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO, jak i
w przyrodę zapierającą dech w piersiach.
Program ramowy:
Dzień ½ Zbiórka uczestników o godzinie 23.00 . Nocny przejazd w kierunku Budapesztu. Przyjazd
do stolicy Węgier. Spacer po starym mieście z przewodnikiem, Wizyta w nowoczesnym
Aquaparku wykorzystującym budapesztańskie termy. http://www.aquaworldresort.hu/en/aquaworld
Ciepły posiłek Nocny przejazd do Bośni.














Dzień 3-12 POBYT W MEDJUGORIE.
Wycieczka do Mostaru.
Wycieczki po okolicach Medjugorie
Wyjazdy nad Kravice – kąpielisko i plażowanie
Wyjścia na basen miejski
Wizyta we wspólnocie Cannacolo i Matczynej Wiosce,
Wspólna Droga Krzyżowa na Górę Kriżevac.
Wspólne wejście na Górę Objawień – Podbrdo (Brdo Ukazanja)
Ponadto czekają Was:
 Rozgrywki zespołowe i turnieje
 Marsze na orientację i zabawy w terenie
 Nauka pływania na kąpielisku i na basenie
 Warsztaty taneczne, plastyczne i inne
 Dyskoteki, wspólne śpiewanie
 Kino nocne pod gwiazdami
Dzień 12/13 Wczesnym rankiem wyjazd w dalszą drogę do kraju. Wyjazd do miejscowości
Makarska w Chorwacji. – dzień poświęcony na zakupy i plażowanie w jednej z najpiękniejszych
miejscowości Makarskiej Riviery. Ciepły posiłek .Powrót w godzinach wieczornych.
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CENA 1400 zł

Cena zawiera:
 ubezpieczenie NNW i KL
 opieka pilota, PRZEWODNIKA
 8 noclegów w pensjonacie w Medjugorie – pokoje 2 – 3 osobowe z sanitariatami.
 Wyżywienie w opcji HB w Medjugorie ( śniadania i obiadokolacje) Napoje do posiłków
wliczone w cenę
 Posiłki tranzytowe ( ciepły posiłek w drodze do Medjugorie i na trasie powrotu)
 Wycieczka do Mostaru,
 Wycieczka do Makarskiej
 Wyjazdy na kąpielisko Kravica
 Przewodnik lokalny w Budapeszcie
 Opłata klimatyczna
 Przejazd autokarem klasy lux ( klimatyzacja, wc, barek) zbiórka: Wrocław, Opole, Katowice
 Opieka wykwalifikowanych opiekunów z ramienia parafii ( 5 osób )
 Kąpielisko w Budapeszcie wstęp
Kieszonkowe dzieciom należy dać w EURO. Ceny w Medjugorie są porównywalne z cenami w
Polsce.
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