
 
SARAJEWO · MEDJUGORIE · DUBROWNIK · SPLIT · TROGIR 

JEZIORA PLITWICKIE · ZAGRZEB · BUDAPESZT  
 

PROGRAM RAMOWY 9 DNI 

w niewielkim stopniu może ulec modyfikacji 
 
DZIEŃ 1 
Zbiórka i wyjazd w godzinach porannych. Obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie. 
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegoviny . Miasto zostało założone w XV wieku przez 
Turków Osmańskich w pięknej dolinie rzeki Miljacka. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, gdzie 
mieszają się wpływy różnych kultur i religii, zobaczymy między innymi: plac Bascarsija, meczet cesarski, 
meczet Gazi Husrev- beja, teatr narodowy, neomauretańska synagoga, bazar – sarajewskie sukiennice oraz 
Latinski Most – miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Przejazd na obiadokolację i nocleg do 
Medjugorie. 
 

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Dzień poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże 
ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział w Mszy Świętej. 
Wejście na Górę Objawień w Podbrdo – miejsce pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała 
Widzącym orędzie pokoju. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym 
postawiono Niebieski Krzyż. Udział w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w 
tym sanktuarium owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg. 
 

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Dubrownika – „Perły Adriatyku” – malowniczo położonego miasta o wspaniałym 
klimacie, licznych zabytkach i niezwykłych uliczkach: ponad 20 bastionów i baszt z X-XV w., pałac Rektorów, 
pałac Sponza – archiwum dubrownickie, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mala 
Braca, najstarsza apteka w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. 
Spasa, barokowy kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielka studnia Onofria i 
wiele innych zabytkowych budowli. Stare Miasto Dubrownik zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Powrót na obiadokolację i nocleg . 
 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Splitu – największego miasta Dalmacji na wybrzeżu Adriatyku. Spacer po Starówce: 
pałac Dioklecjana z przełomu II i III w. n.e., katedra z dzwonnicą pw. św. Dujama biskupa i męczennika – 
założyciela miasta, świątynia Jowisza przekształcona w chrześcijańskie baptysterium, ratusz miejski, kościół 
św. Franciszka, bramy: Srebrna, Złota i Żelazna oraz pozostałości akweduktu. Zobaczymy także malowniczy 
port. Przejazd do Trogiru – spacer po starym mieście połączony ze zwiedzaniem i czasem wolnym. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg. 
 

 
DZIEŃ 6 
Śniadanie, po którym przejazd do Plitwic. Zwiedzimy jedną z największych atrakcji turystycznych Chorwacji 
– Park Narodowy Jeziora Plitwickie, wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Na 
terenie parku położonych jest 16 tarasowych jezior połączonych strumieniami z 92 wodospadami i 
kaskadami o łącznej długości 8 km. Dwa największe jeziora – Kozjak i Proscansko zajmują prawie dwie 
trzecie wodnego obszaru parku. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Zagrzebia. 
 

DZIEŃ 7  
Śniadanie. Po którym zwiedzanie Zagrzebia. Zwiedzimy Górne i Dolne Miasto, w tym katedrę św. Stefana, 
plac św. Marka. Czas wolny, po którym przejazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
po której udamy się na przywitanie Budapesztu z perspektywy Dunaju – około godzinny rejs po rzece. 
Powrót na nocleg. 
 

DZIEŃ 8 



Śniadanie. Zwiedzanie Budapesztu – m.in. bazylika św. Stefana, poświęcona pierwszemu chrześcijańskiemu, 
węgierskiemu królowi Stefanowi, opera, most łańcuchowy – pierwsze połączenie leżących po przeciwnych 
stronach Dunaju: Budy i Pesztu, park miejski oraz zamek Vajdahunyat w parku miejskim – kopia 
węgierskiego zamku znajdującego się obecnie na terenie Rumunii, plac Bohaterów i pomnik Millenium z 36-
metrową kolumną Archanioła Gabriela, aleja Andrassiego, parlament (dominujący nad otoczeniem, z fasadą 
ozdobioną 88 postaciami władców węgierskich), pałac Akademii Nauk, Góra Gellerta, na której męczeńską 
śmierć poniósł Św. Gerard. Spacer ulicą Vaci – słynnym budapesztańskim deptakiem - czas wolny. Kolacja 
pożegnalna w stylu węgierskim, powrót na nocleg.  
 

DZIEŃ 9 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.  
 
 

TERMIN:  20 - 28. 09. 2014 
CENA:   2360 zł 
 
 

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd luksusowym autokarem 
• 8 noclegów w ( hotelach **/*** pokoje 2-3  osobowe z łazienkami a w Medjugorie w pensjonacie *** )  
• 8 śniadań,  
• 8 obiadokolacji, 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 €, do 5000 zł w  RP 
 
UWAGI: 
• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom. 
• Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty z odpowiednią datą ważności,  
 

 

 


