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Pielgrzymka na Bałkany  
                                   Termin: 8 – 17.05.2023 

Dzień 1 Strumiany – Serbia 8.05.2023 ( poniedziałek ) 

Zbiórka o godz. 4:00. Msza święta.  Przejazd w kierunku Serbii. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2 Skopje 9.05 ( wtorek ) 

Po śniadaniu przejazd do Skopje w Macedonii, rodzinnego miasta św. Matki Teresy z Kalkuty. Odwiedzimy 

Dom Pamięci, w którym przechowywane są  pamiątki po świętej i fotografie dot. jej życia. Msza święta. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 3 Kanion Matka – Ochryda 10.05 ( środa ) 

Po śniadaniu i Mszy Świętej przejazd do jednego z macedońskich cudów natury – Kanionu Matka, zwanego 

też Kanionem Motyli. Spacer do zapory tworzącej sztuczne jezioro. Zwiedzanie Monastyru św. Andrzeja, 

stojącego tuż przy przystani. Rejs po kanionie do jaskini Vrelo. Powrót do autokaru. Dalsza podróż nad jezioro 

Ochrydzkie. Przyjazd do Ochrydy. Zwiedzanie Ochrydy: zobaczymy m.in. cerkiew św. Zofii, cerkiew św. 

Jovana Kaneo, Stare Miasto.  Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4  Tirana – Dures 11.05 ( czwartek ) 

Rano po śniadaniu przejedziemy do Tirany, Msza święta w Katedrze św. Pawła, zwiedzanie miasta 

z przewodnikiem: Plac Matki Teresy, Plac Skanderbega, Meczet Ethem Bey, pomnik Szopena. Następnie  

przejazd do hotelu na Rivierze Albańskiej. Zakwaterowanie. Czas wolny na plażę, spacery. Obiadokolacja 

i nocleg.  

Dzień 5 Kruja – Szkodra 12.05 ( piątek ) 

Po śniadaniu udamy się do Kruji, nazywanej Bałkańskim Krakowem. To najstarsza stolica Albanii. Odwiedzimy 

zamek z Muzeum Sanderberga, narodowego bohatera Albanii, targ turecki. Następnie udamy się 

do Szkodry, jednego z najstarszych miast Albanii.  Zwiedzanie. Przejazd na terytorium Czarnogóry ( okolice 

Ulcinji ), zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

 

Dzień 6 Stary Bar – Budva 13.05 ( sobota ) 

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Stary Bar, zwiedzanie ruin starożytnego miasta, niegdyś wielkiego 

centrum handlu konkurującego z Dubrownikiem. Zobaczymy także najstarsze drzewko oliwne  
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na kontynencie europejskim – drzewo oliwne liczące ponad 2000 lat.   Przejazd w kierunku Budvy. Po drodze 

postój w miejscu skąd roztacza się panorama na Svety Stefan. Przyjazd do Budvy, który pozostaje 

najmodniejszym kurortem Czarnogóry.  Popołudniowy spacer po mieście nazywanym Dubrownikiem 

w miniaturze. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 7 Cetynia – Ostrog 14.05 ( niedziela )  

Po śniadaniu przejazd do Cetynii, która jest duchowym i kulturalnym centrum Czarnogóry. Najważniejszym 

zabytkiem jest usytuowany u podnóża wzgórza Orlov Krš Monaster Narodzenia Matki Bożej. Świątynia ta 

oprócz centrum duchowego Czarnogórców, stanowiła także siedzibę władców. Następnie przejazd do 

prawosławnego monastyru Ostrog, najświętszego miejsca Czarnogórców, założonego przez św. Bazylego.  

Klasztor położony jest na niemal pionowej skale i każdego dnia oblegany jest przez liczną grupę pątników 

pokonującą strome schody z Dolnego Klasztoru do Górnego by pomodlić się przy grobie świętego. Powrót 

do hotelu, kolacja i nocleg.  

Dzień 8 Kotor – Medjugorje 15.05 ( poniedziałek ) 

Po śniadaniu przejazd do Zatoki Kotorskiej, zwiedzanie 

Kotoru, miasteczka z piękną zabudową 

średniowieczną. Rejs po Zatoce do wysepki na której 

znajduje się Sanktuarium Matki Bożej ze Skał, gdzie 

znajduje się Cudowny Obraz. Przejazd do 

Medjugorje, nawiedzenie Sanktuarium, wieczorna 

Msza święta, Obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 9 Medjugorje 16.05 ( wtorek )  

Śniadanie, Msza święta, czas wolny na osobistą 

modlitwę i zakup pamiątek. Całodniowy pobyt.  

Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Nocny przejazd autokarem.  

Dzień 10 – Polska 17.05.2023 ( środa )  

Śniadanie, Przyjazd do Strumian w godzinach rannych.  

 

CENA: 1150 zł + 350 € 

 

CENA ZAWIERA:  

✓ Transport komfortowym autokarem 

✓ 8 noclegów - zakwaterowanie w hotelach  3*/4*   

Pokoje 2 i 3 osobowe 

✓ Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje HB ( napoje do obiadokolacji płatne indywidualnie przez 

każdego uczestnika ) 

✓ Opieka doświadczonego pilota 

✓ Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA(koszty leczenia do 25000€,  NNW do 15000zł, CP )  

✓ Opłaty turystyczne: TFG i TP 

✓ Podatek VAT 

CENA NIE ZAWIERA: 

✓ Opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników i zestawy słuchawkowe – koszt 90 € 

płatne na miejscu u pilota grupy  

WAŻNIE INFORMACJE:   

Wymagane dokumenty: ważny dowód osobisty lub paszport;   
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