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29 - LETNIE DOŚWIADCZENIE 
W PILOTOWANIU PIELGRZYMEK DO MEDJUGORJE

43-100 Tychy, ul. Akacjowa 5
tel./fax 32 327 52 69 • tel. 32 327 72 11 • tel. kom. 506 192 304
www.ludwik.com.pl
admin@ludwik.com.pl
Konto: SKOK STEFCZYKA ODDZIAŁ TYCHY
68 7999 9995 0651 4863 1404 0001

XXXIX ROCZNICA OBJAWIEŃ 

miejsce codziennych
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20–28.06.2020

Zapisy i informacje:
           O. Zefiryn (Radecznica)                                                                660 559 322                            
           BPT „Ludwik”(Tychy)                   9.00 – 17.00                           512 119 123
	BPT „Ludwik”(Tychy)	9.00 – 17.00	32 327 52 69
	P. Ludwik	  non stop	506 192 304

Uwagi praktyczne:

Należy zabrać ze sobą: radio lub telefon ze słuchawkami odbierające częstotliwość 92,7 MHz, latarkę, nakrycie głowy, małą poduszkę i koc, małe składane krzesełko.
W Medjugorje kupujemy za euro i złotówki (nie wszędzie).

Rachunek VAT można otrzymać jedynie w czasie trwania pielgrzymki po wcześniejszym zgłoszeniu.
Organizujemy również pielgrzymki do Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec,
Portugalii, Austrii i Meksyku.

DO WYJAZDU WYSTARCZY WAŻNY
(min. 3 miesiące)  DOWÓD OSOBISTY
Program pielgrzymki

1 dzień 
Zbiórka o godz. 6.15 – klasztor oo. Bernardynów (parking na górze przy bazylice) w Radecznicy. Msza św. o godz. 7.00. Wyjazd z Radecznicy – godz. 8.00. Przejazd przez Słowację (postój na obiad – płatny we własnym zakresie w €), Węgry, Chorwację do Bośni i Hercegowiny.
2 dzień 
Przyjazd do Medjugorje w godzinach porannych – zakwaterowanie, odpoczynek, obiadokolacja. Uczestnictwo w nabożeństwie wieczornym 
i nocleg.
3 - 7 dzień 
- codzienne wieczorne nabożeństwo międzynarodowe: różaniec, msza święta
- adoracja Najświętszego Sakramentu (wtorek, czwartek, sobota)
- czczenie Krzyża (piątek)
- wspólna Droga Krzyżowa na górę Kriźevac
- wspólne wejście na Górę Zjawień – Podbrdo
- spotkania z ojcem franciszkaninem i osobami posługującymi w Medjugorje
- wyjazd nad Adriatyk (obowiązkowy) – rejs statkiem na wyspę Brać (fish picknic, wspaniała ryba i wino, możliwość kąpieli w morzu)
8 dzień 
Śniadanie, pakowanie bagaży, msza święta w Tihalijnie i wyjazd do Budapesztu. Obiadokolacja i nocleg.
9 dzień 
Śniadanie, msza św., zwiedzanie w Budapeszcie z przewodnikiem i wyjazd do Polski.

CENA:           550 zł + 230 €
ŚWIADCZENIA:
Opieka duszpasterska
Przejazd luksusowym autokarem (klimatyzacja, DVD, barek, WC)
Opieka pilota i przewodnika, zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem
Ubezpieczenie KL, NW i CP (od chorób przewlekłych)
	Rejs statkiem na wyspę Brać
	6 noclegów w centrum Medjugorie, pokoje 2, 3 i 4 - osobowe
	6 śniadań i obiadokolacji w Medjugorie
	1 nocleg, śniadanie i obiadokolacja w ok. Budapesztu

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE!                                 

