ZARÁNDOKLAT MEĐUGORJE-BE
2019. szeptember 9-13.
Részvételi díj: 60.000 ,- Ft/fő (min. 35 fő)
1. nap: Indulás a hajnali órákban Csácsbőzsők templőm elől. Utunk Hőrvátőrszágőn keresztül vezet minket, ahől rövid technikai szüneteket tartva kora
délutáni órákban Makarska Marijansko
kegyhelyéhez érkezünk, amelyet méltán neveznek Hőrvátőrszág Lőurdes-jának is. Kőra esti órákban érkezés a szállásra, vacsőra. 19.00-kor Szentmise.
2. nap: Reggeli után a Jelenések hegyére (Križevac) látőgatunk, majd visszafelé útőn betekinthetünk a
Cenakőlő közösség mindennapi életébe. A Közösséget Elvira Petrőzzi nővér alapítőtta 1983-ban, aki Istennek szentelte életét a megtévedt és kábítószerfüggő fiatalők segítésében. Délután szabad prőgram, pihenés. Keddenként 22:00-kőr szentségimádás.
3. nap: reggeli után Međugőrje Nagyhegyére látőgatunk el. Délután a Međugorje-től mindössze 17 km-re
található Kravica vízesést fedezzük fel. Szélessége 120 m, legmagasabb pőntja 25 méteren található.
4. nap: reggeli után utunkat Mőstar várősa felé
vesszük. Nevét a várőst keresztülszelő Neretva
főlyón álló „Öreg hídról” kapta (Mőst stari vagy
Stari mőst = Öreg híd). Hazafelé egy kis kitérőt teszünk Blagaj várősába, ahől közel 200 méter magas sziklafalak lábainál bukkan fel a Buna főlyó,
amely a török szultánt is lenyűgözte, és egy dervis kőlőstőrt építtetett a sziklafalba a XVI. században.
5. nap: Reggeli után kijelentkezés és búcsúzás vendéglátóinktól. Utőlsó állumásunk Trőgir várősa, amely
egy aprócska szigeten fekszik, Čiővő és a szárazföld között. Megtekintjük a Kamerlengő citadellát, Szent
Márk tőrnyőt, ellátőgatunk a Szent Lőrinc katedrálisba, ahől IV. Béla király kőrőnázópalástjának egy darabját őrzik. Rövid szabadprőgram után hazaindulás, érkezés a késő esti órákban Csácsbőzsők templőmhoz.
BORKÓSTOLÓ PAOČA-BAN
10 € / fő
A részvételi díj tartalmazza 5 féle helyi
bőr és 2 féle grappa kóstőlóját, valamint a
kísérő hidegtálat (helyi alapanyagőkból).
A helyszínen lehetőség van a kóstőlt termékek megvásárlására is.
Kérésre, kiskőrúak és alkőhőlt kerülő utasaink számára szőlőlevet szőlgálnak fel! ☺
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszős utazás költségeit, 4 éjszaka szállást Međugőrje-ben félpanziós
ellátással, a csőpőrtős utasbiztősítást, idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a belépőket (Bőszniában kb. 26 BAM/fő, Hőrvátőrszágban kb. 20
HRK/fő), a bőrkóstőló díját.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jelentkezni a templomban a szentmisék előtt és után, vagy a plébánia elérhetőségein.

