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Zájezd do Medjugorje        
s koupáním na Makarské riviéře              

a výletem na Kravické vodopády         

12. 9. - 18. 9. 2019 

 

K zájezdu od nás navíc obdržíte slevu 90,- Kč/osoba 

Uzávěrka přihlášek: ½ července 2019 

Medjugorje je místo, kde se dějí zázraky, především v srdci člověka. Prožijte s námi 

neopakovatelnou atmosféru tohoto mimořádného poutního místa a zpříjemněte si pobyt 

koupáním v průzračně čistých vodách Jaderského moře na Makarské riviéře! 

Cena: 5.400,- Kč (cena po slevě 5.310,- Kč) 

V ceně je zahrnuto: 4x ubytování se snídaní, dvou a třílůžkové pokoje se sociálním 

zařízením blízko mariánského obvodu, doprava lux bus, průvodce, duchovní doprovod 

Ubytování je zajištěno v jednom z nejpopulárnějších penzionů v Medjugorje, který je situován            

v centru, blízko autobusového nádraží a kostela sv. Jakuba. V areálu se nachází kavárna, 

restaurace a parkoviště. Každý pokoj má vlastní koupelnu a toaletu. V penzionu Lola vládne 

rodinná, příjemná atmosféra. 

V ceně není zahrnuto: další strava (obědy, večeře), pojištění léčebných výloh v zahraničí 

(doporučujeme sjednat individuálně), pojištění storna zájezdu, vstupné (Kravické vodopády - 

cca 5,- EUR/osoba) 
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Program zájezdu: 

1. den: Odjezd z farnosti Trhové Sviny cca v 17:00 hodin. Noční jízda do Chorvatska               

s krátkými občerstvovacími přestávkami. 

2. den: V ranních hodinách příjezd do letoviska Baška Voda, možnost koupání v moři 

(zastávka na 9 hodin). Mše sv. v kostele sv. Mikuláše (přímo u pláže). Následně odjezd           

do Medjugorje. Ubytování. 

3. den: Program v Medjugorje - výstup na Podbrdo - místo zjevení, mše sv., ubytování. 

4. den: Program v Medjugorje - výstup na Križevac, prohlídka mariánského obvodu, mše 

sv., ubytování. 

5. den: Program v Medjugorje - návštěva komunity Cenacolo (musíme respektovat pravidla 

komunity, proto návštěva může být po příjezdu do Medjugorje aktualizovaná), hrad Patricka    

a Nancy. mše sv., osobní modlitby, ubytování 

6. den: Mše sv., výlet na Kravické vodopády, volný program v Medjugorje, osobní 

modlitby. Cca v 17:00 hodin odjezd noční jízdou do České republiky. 

7. den: Ráno příjezd do farnosti Trhové Sviny. 

Program je spojen s každodenní mší. 

Všechny zájezdy nabízíme za stejné ceny jako CK. Ceny v Kč vždy schvaluje CK a jsou 

v nich zahrnuty všechny povinné příplatky, které se hradí předem. Informace o dalších 

možných příplatcích hrazených předem a případných ostatních příplatcích hrazených 

na místě jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. K zájezdům navíc poskytujeme slevy, 

popř. dárky. Děkujeme za vaši přízeň! 

Kontakt a přihlášky:  

PhDr. Veronika Čepelková – PoutníZájezdy.CZ, internetová cestovní 

agentura, Dr. E. Beneše 750, 517 21 Týniště n/O, tel.: 731 604 770,         

e-mail: info@poutnizajezdy.cz, web: www.poutnizajezdy.cz 

Zájezd pořádá CK Awertravel s.r.o. Jsme oficiálními zástupci CK v ČR. 

Děkujeme za důvěru! 

 

 

 

 

 

 


