
 

 

 

MEDJUGORJE - CZARNOGÓRA - ALBANIA 
 

BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW! 
Termin: 12 - 18.09.2015 

Kahlenberg (Wiedeń) - Medjugorje – Boka Kotorska - Kotor – 
Budva – Sveti Stefan – Ulcinj – Szkodra – Kruja – Tirana – 
Żabljak– Crno Jezero – Most na Tarze – monastyr Morača 

    

     

Dzień 1 

Wyjazd z Jankowa o godz. 4:00, z Kalisza 4:30, z Ostrowa Wlkp. 5:00, z 
Wrocławia 7:00, przejazd przez Czechy do Wiednia - udział w odpuście w 
polskim kościele na Wzgórzu Kahlenberg. W godzinach popołudniowych 
dalszy przejazd przez Austrię na nocleg tranzytowy na północy Chorwacji. 

Dzień 2 

Po śniadaniu dalszy przejazd w kierunku granicy chorwacko-bośniackiej, 
przyjazd do Medjugorja. Wejście na Wzgórze Podbrdo – miejsce 
objawienia się Matki Boskiej w 1981 roku. Zakwaterowanie, wspólne wyjście 
na Mszę św. do kościoła św. Jakuba. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

We wczesnych godzinach porannych wejście na górę Križevac – 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po niej śniadanie i wyjazd z Medjugoria, 
przejazd panoramiczną drogą wzdłuż Adriatyku (widoki m.in. 
na Dubrovnik), przekroczenie granicy czarnogórskiej. Rejs promem przez 
Zatokę Kotorską do Kotoru, zwiedzanie: twierdza, Stare Miasto, katedra 
św. Tryfona, nadbrzeże. W godzinach wieczornych przejazd na 
obiadokolację i nocleg na Riwierze Czarnogórskiej. 



 

 

 

 

Dzień 4 

Śniadanie, całodniowa wycieczka do Albanii: Szkodra – twierdza Rosafat z 
widokami na albańską część Jeziora Szkoderskiego. Przejazd do Kruje – 
miasta albańskiego bohatera narodowego Skandenbega, zwiedzanie 
słynnego zamku. Krótki przejazd do stolicy Albanii – Tirany: pomnik 
Skanderbega, Mauzoleum Envera Hodży, dawnego albańskiego dyktatora, 
kolorowe domy w Tiranie. W godzinach wieczornych powrót na 
obiadokolację i nocleg na riwierę adriatycką. 

Dzień 5 

Po śniadaniu zwiedzanie wybrzeża Czarnogóry: Budva - mury miejskie z 
Cytadelą oraz bramami: Morską i Lądową, katedra św. Jana, spacer po 
Starym Mieście. Krótki postój przy miejscowości Sveti Stefan – widok na 
najbogatszy kurort Czarnogóry. Krótki spacer po Ulcinju z licznymi 
meczetami i albańską, muzułmańską starówką. W godzinach 
popołudniowych czas na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6 

Śniadanie, wyjazd do miejscowości Żabljak – najwyżej położonej wioski 
dawnej Jugosławii. Spacer nad Crno Jezero, położone u stóp najwyższych 
gór Czarnogóry – Durmitoru. Przejazd do Durdjevica Tara nad most na 
Tarze, który był plenerem w filmie „Komandosi z Navarony”. Potem 
przejazd do miejscowości Morača ze słynnym klasztorem i freskami. W 
godzinach popołudniowych przekroczenie granicy serbskiej, obiadokolacja i 
nocleg na południu Serbii. 

Dzień 7 

Śniadanie, potem wyjazd w drogę powrotną przez Serbię, Węgry, Słowację. 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

Cena pielgrzymki wynosi 1 590 zł i zawiera: 
- przejazd komfortowym autobusem na całej trasie (autobus wyposażony jest w 
klimatyzację, WC, barek – napoje za złotówki),- 6 noclegów w hotelach lub 
pensjonatach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 
- 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 
- opiekę licencjonowanego pilota, 
- ubezpieczenie NNW i KL w firmie Signal Iduna. 
 Cena nie zawiera: 
- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (440 zł), 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat miejscowych i klimatycznych, 
przewodników lokalnych, słuchawek systemu tour audio guide (koszt 50 euro) 
- napojów do obiadokolacji.  


