
 

Pielgrzymka po Półwyspie Bałkańskim                                              
Termin – 21.05 – 01.06.2012r 

 
Dzień pierwszy (21.05.2012):  wyjazd godz. 08:00 -  Wadowice – zwiedzanie miejsc związanych z Janem Pawłem II - msza św. w  Bazylice - 
kolacja nocleg 
 

Dzień drugi (22.05.2012):  śniadanie; wyjazd do Lewoczy  (Słowacja)- msza św. w Bazylice - spacer po mieście; przejazd do Esztergom (Węgry);     
przejazd do Wyszegradu; przejazd do Budapesztu - kolacja i nocleg; 

Lewocza –najpiękniejsze historyczne  miasto regionie Spisz z wieloma zabytkami  m.in.–  kościół farny pw. Św. Jakuba (drugi co do wielkości po katedrze  

koszyckiej gotycki kościół na Słowacij z najwyższym drewnianym ołtarzem neogotyckim na świecie; ratusz – pierwotnie gotycki, po pożarze odbudowany  
w stylu renesansowym;  2 km od Lewoczy znajduje się sanktuarium maryjne – Mariánska Hora- miejsce pielgrzymek Słowaków 

Esztergom – kolebka węgierskiego chrześcijaństwa i katolicyzmu, pierwsza stolica Węgier, do dziś siedziba Prymasa Węgier. Tu znajduje się największa  

na Węgrzech bazylika należąca do jednych z pięciu największych kościołów świata. 

Wyszegrad – historyczne miasto w północnych Węgrzech. Miejsce słynnych zjazdów wyszehradzkich – spotkań królów Węgier, Czech i Polski w roku  

1335 i 1338. Tę tradycję współpracy w Europie Środkowej  kontynuowała  tzw. Grupa Wyszehradzka – prezydenci Węgier, Czechosłowacji i Polski 
 spotykający się od 1991r. Turystyczne atrakcje – ruiny królewskiego pałacu, cytadela, panorama doliny Dunaju.  

                              
Cytadela nad Wyszegradem                        Lewocza – ratusz i kościół św. Jakuba               Esztergom – widok z lotu ptaka 

 

Dzień trzeci (23.05.2012):  śniadanie; zwiedzanie Budapesztu - msza św. w Budapeszcie; przejazd nad Balaton – krótki, ok. godzinny, pobyt nad  
jeziorem; przejazd na granicę węgiersko-chorwacką- kolacja nocleg 

Budapeszt – stolica i największe miasto Węgier, powstał  w latach 1872-73 z połączenia trzech miast Budy, Óbudy i Pesztu. Jedna z najpiękniej  położonych  

stolic świata; Atrakcje m.in. – Góra Gellerta z cytadelą na szczycie; wpisane na listę obiektów światowego dziedzictwa kultury- Zamek Królewski  w Budzie, 
brzeg Dunaju, aleja Andrass’ego wraz z otoczeniem, pierwszy odcinek butapesztańskiego metra tzw. Milenijna Kolej Podziemna, Plac Bohaterów;  
liczne mosty: Most Łańcuchowy, Most Małgorzaty, Most Wolności, Most Elżbiety 

Balaton, Jezioro Błotne – największe jezioro Węgier i Europy Środkowej; jest płytkim jeziorem pochodzenia tektoniczneo - największa głębokość 12,2m,  

długość 77km, szerokość od 4 do 14 km. 

                      
Budapeszt – Parlament                                                      Budapeszt - Most Łańcuchowy                      Balaton                                                 Balaton 
 

Dzień czwarty (24.05.2012):  śniadanie; przejazd do Chorwacji -  zwiedzanie sanktuarium maryjnego Marija Bistrica - msza św.; 
przejazd do Zagrzebia- zwiedzanie miasta; kolacja i nocleg za Zagrzebiem 

Marija Bistrica -  najważniejsze chorwackie sanktuarium maryjne, obiektem kultu jest późnogotycka, drewniana figura Matki Bożej 

Zagrzeb – stolica i największe miasto Chorwacji 

                                                   
  Marija Bistrica – widok na miasto                                    Figura Matki Bożej Bystrzyckiej               Zagrzeb – Teatr Narodowy 

 

Dzień piąty (25.05.2012):   śniadanie; rejs statkiem po Jeziorach Plitwickch; spacer w Parku Narodowym; przejazd do Splitu – spacer; przejazd  
do Medjugorie – kolacja nocleg  

Park Narodowy Jezior Plitwickich – założony w 1949r;  mieści się tutaj 16 jezior krasowych o powierzchni ok. 200 hektarów połączonych 90 wodospadami;  

od 1979r na liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO 

Split – drugie co do wielkości miasto Chorwacji, stolica Dalmacji; atrakcją są pozostałości gigantycznego pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana 

Medjugorie – miejscowość w Bośni i Hercegowinie zamieszkana w całości przez Chorwatów; miejsce niepotwierdzonych ani niezanegowanych objawień  

Matki Boskiej na Górze Objawień 

                               
    Jeziora Plitwickie                            Wodospady na terenie Plitvic               Split – panorama miasta           Medjugorie -  Góra Objawień             Mostar - panorama 

 

Dzień szósty (26.05.2012):   śniadanie; Medjugorie -zwiedzanie sanktuarium – msza św.; przejazd do Mostaru – spacer, zwiedzanie starego 
miasta; kolacja i nocleg w Medjugorie  

Mostar – stolica Hercegowiny; główny zabytek – kamienny Stary Most – zburzony przez Chorwatów w 1993r, odbudowany w 2004, od 2005r Stary Most  

i najbliższe otoczenie wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Visegradfellegvar100.jpg&filetimestamp=20070225155837
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Leutschau_-_Rathaus_und_Dom.jpg&filetimestamp=20071028000326
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Esztergom_V%C3%A1rhegy.jpg&filetimestamp=20090615185551
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Sunset_over_the_Danube_-_Budapest_-_joiseyshowaa.jpg&filetimestamp=20091010080523
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.continentaltravel.hu/de/images/cikk/ikonok/Balaton%25204.jpg&imgrefurl=http://www.continentaltravel.hu/en/index.php%3Fid%3D93&usg=__amz5JWa2NKIr2hz_ehArkl1tJQE=&h=400&w=600&sz=103&hl=pl&start=37&zoom=1&tbnid=RKbPU7RLPLACDM:&tbnh=90&tbnw=135&ei=xF8ET6LtMI-QsAbv0tXcDw&prev=/images%3Fq%3Dbalaton%26start%3D21%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://photo.bikestats.eu/p7550/woda_trzebinia_balaton.jpg&imgrefurl=http://vanhelsing.bikestats.pl/58716,Jaworzno-Trzebinia-Balaton-Chrzanow.html&usg=__ebh5st6HB2nIKAa-35ByYOHgn0U=&h=600&w=800&sz=72&hl=pl&start=11&zoom=1&tbnid=r-619pRyOjK1WM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=42EET-bvO5aosgbQ9fG1Bg&prev=/images%3Fq%3Dbalaton%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://photo.bikestats.eu/p7550/woda_trzebinia_balaton.jpg&imgrefurl=http://vanhelsing.bikestats.pl/58716,Jaworzno-Trzebinia-Balaton-Chrzanow.html&usg=__ebh5st6HB2nIKAa-35ByYOHgn0U=&h=600&w=800&sz=72&hl=pl&start=11&zoom=1&tbnid=r-619pRyOjK1WM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=42EET-bvO5aosgbQ9fG1Bg&prev=/images%3Fq%3Dbalaton%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Marija_Bistrica_2.jpg&filetimestamp=20070212135612
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Marija_Bistrica_2.jpg&filetimestamp=20070212135612
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Marija_Bistrica.jpg&filetimestamp=20070212132806
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zageb_Croatian_National_Theater.jpg&filetimestamp=20051217171533
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Plitvice-2003.JPG&filetimestamp=20050629195157
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Plitvicer_Seen_2.jpg&filetimestamp=20050422050118
http://podroze.gazeta.pl/podroze/51,114158,2627808.html?i=2
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Split_2003.jpg&filetimestamp=20070924195715
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Mostar_Old_Town_Panorama_2007.jpg&filetimestamp=20100202153925


Dzień siódmy (27.05.2012):    śniadanie; msza św. w Medjugorie; przejazd do Dubrownika (Chorwacja) – spacer i zwiedzanie miasta – spacer  
nad Adriatykiem; przejazd przez Czarnogórę do Albanii – kolacja i wieczór folklorystyczny; nocleg w Shkodër 

Dubrownik – port nad Adriatykiem i  najpiękniejsze miasto w Chorwacji; stare miasto wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 

Czarnogóra -  państwo na Wybrzeżu Morza Adriatyckiego graniczące z Serbią, Kosowem, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną  oraz z Albanią  
 

Dzień ósmy (28.05.2012):   śniadanie; Shkodër- zwiedzanie miasta i pamiątek związanych z MatkąTeresą – msza św.; przejazd do Tirany – 
zwiedzanie miasta; kolacja, nocleg. 

Shkodër (Szkodra) –największy ośrodek gospodarczy i kulturalny w północnej Albanii; ośrodek rzemiosła artystycznego. 

Tirana – stolica i największe miasto Albanii, główny zabytek miasta – meczet Eterem Bey 

               
Dubrownik – stare miasto                 Plaża w Czarnogórze                 Czarnogóra – kaniony                  Szkodra – centrum miasta         Tirana – główny plac miasta 

 

Dzień dziewiąty (29.05.2012):    Tirana - śniadanie; spotkanie z Misjonarkami Matki Teresy – msza św. – przekazanie darów; przejazd do 
Macedonii – Skopje – zwiedzanie miasta; kolacja nocleg 

Skopje – stolica Republiki Macedonii, główny ośrodek gospodarczy i naukowy w kraju; miejsce urodzenia Matki Teresy z Kalkuty 
 

Dzień dziesiąty (30.05.2012):   śniadanie; przejazd do Kosowa i dalej do Prisztiny – msza św. zwiedzanie miasta; przejazd do Serbii; kolacja i 
nocleg pod Belgradem  

Kosowo – terytorium na obszarze Serbii, graniczy z Albanią i Macedonią 

Prisztiny – stolica Kosowa; osobliwości- wieża zegarowa, domy w stylu orientalnym, Akademia Nauk i Sztuk, 2 meczety (XIV-XV wiek) 
 

Dzień jedenasty (31.05.2012):  śniadanie; Belgrad - spacer po mieście – msza św.; przejazd przez Węgry do Słowacji; kolacja i nocleg w 
okolicach Bratysławy 

Belgrad – stolica Serbii, jedno z najstarszych miast Europy; miejsce licznych wydarzeń kulturalnych, stolica kinematografii serbskiej 

         
   Skopje – kamienny most             Prisztina – panorama miasta                              Belgrad – Parlament Serbii                                       Belgrad nocą 

 

Dzień dwunasty (01.06.2012):   śniadanie; zwiedzanie Bratysławy – msza św.; przejazd przez Czechy; krótki spacer po Brnie; powrót przez 
Wrocław  do Poznania ( przyjazd do Poznania w godzinach wieczornych)  

Bratysława – stolica i największe miasto Słowacji, jedyna stolica na świecie , która graniczy z dwoma państwami : Węgrami i Austrią; największy 

zabytek miasta – Zamek Bratysławski 

Brno – największe miasto i historyczna stolica Moraw; drugie co do wielkości miasto Republiki Czeskiej; ważny ośrodek kulturalny 

        
Bratysława - Zamek Bratysławski           Bratysława – Rynek Główny                 Brno – widok na miasto                     Brno- Katedra św. Piotra i Pawła 
  
 
 

Autokar Lux;  hotele**, ****; posiłki – śniadania i kolacja na gorąco; pokoje – 2 i 3 osobowe, pokój 1 osobowy za dopłatą 15 Euro 
za noc; Ubezpieczenie – Signal Iduna w wersji podstawowej/obowiązkowej;  pilot;  przewodnicy lokalni – język polski;  
Duszpasterz; codzienna msza święta 
Cena:  30 Pax płatnych:  500Euro + 850 zł  

 40 Pax płatnych : 450 Euro + 650 zł                        Zadatek w wysokości 100 Euro płatny przy wpisaniu na listę  
Dodatkowe opłaty: płatne w Euro -  bilety wstępów, wieczór folklorystyczny w Albanii (120 Euro); dodatkowe ubezpieczenie  
 

 
Kontakt:   Zbigniew Oleszczyk – organizator, tel. 503 012 972 

     Ks. Benedykt Glinkowski – tel. 698 730 216 
 

Ze względu na trudną sytuację materialną mieszkańców Albanii prosimy o przyniesienie na kilka dni przed wyjazdem 
wszelkiego rodzaju czystych ubrań, przede wszystkim dla kobiet i dzieci, środków czystości lub innych rzeczy pomocnych w 
życiu codziennym, które zostaną przekazane w formie darów dla Domu Małego Dziecka w Tiranie prowadzonego przez siostry 
Misjonarki od Matki Teresy z Kalkuty.   
Będzie to z naszej strony wyraz wsparcia i pomocy 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.chorwacjaonline.com.pl/img/dubrownik2.jpg&imgrefurl=http://www.chorwacjaonline.com.pl/dubrownik&usg=__bFdUWROOafoMaNIs-mprHk5Jkdc=&h=283&w=424&sz=45&hl=pl&start=1&zoom=1&tbnid=Hw-7eKzQRepMTM:&tbnh=84&tbnw=126&ei=EokET9-4K87gtQbz9v3gDw&prev=/images%3Fq%3Ddubrownik%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.chorwacjaonline.com.pl/img/dubrownik2.jpg&imgrefurl=http://www.chorwacjaonline.com.pl/dubrownik&usg=__bFdUWROOafoMaNIs-mprHk5Jkdc=&h=283&w=424&sz=45&hl=pl&start=1&zoom=1&tbnid=Hw-7eKzQRepMTM:&tbnh=84&tbnw=126&ei=EokET9-4K87gtQbz9v3gDw&prev=/images%3Fq%3Ddubrownik%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Shkoders_Low_Skyline.jpg&filetimestamp=20080820171528
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:07Tirana_Sheshi_Skenderbej04.jpg&filetimestamp=20070627175733
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://photos.travelblog.org/Photos/2461/19815/f/90635-Stone-Bridge-Skopje-0.jpg&imgrefurl=http://www.travelblog.org/Photos/90635&usg=__OHFe7yk3s6W1q3odfTz1WQl2888=&h=450&w=600&sz=37&hl=pl&start=19&zoom=1&tbnid=gJQQreWJ-xKPoM:&tbnh=101&tbnw=135&ei=WJ0ET4HRB475sgal76QK&prev=/images%3Fq%3Dskopje%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Prishtina_snapshot.png&filetimestamp=20080229134956
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:ParlamentBelgrad.jpg&filetimestamp=20111009193356
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:NoviBG_Nov30_2005.jpg&filetimestamp=20080217201150
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bratislava_Hrad_z_juhovychodu.JPG&filetimestamp=20090918212733
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bratislava_Hrad_z_juhovychodu.JPG&filetimestamp=20090918212733
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Brno_View_from_Spilberk_131.JPG&filetimestamp=20060812192808
http://brno.lovetotravel.pl/katedra_swietych_piotra_i_pawla_w_brnie

