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Egyházközségi zarándoklat 

Szlovéniába, Horvátországba és Boszniába (Medjugorje) 
az Astl utazási iroda szervezésében 

 

2018. május 05-től május 12-ig 

 

Program 
 
1. nap, szombat, május 5.: München – Postojna  
Indulás: reggel 5.00-kor az Alter Botanischer Garten - Elisenstr.- Neptun-szökőkúttól. Délután 
megnézzük Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb cseppkőbarlangját Postojnán. A 
hatalmas cseppkőbarlangot gyalogosan és kisvonattal tekintjük meg. Káprázatosak a 
cseppkövek hatalmas oszlopai és csipkéi.  
Éjszakai szállásunk: Jama Hotel Postojna 
2. nap, vasárnap, május 6.: Postojna – Opatija – Primosten 
Reggeli után elindulunk az Ucka hegy lábánál fekvő, kellemes éghajlatú Opatijába, amely a 
Monarchia idején az elit kedvenc nyaralóhelye volt. Megcsodálhatjuk a pazar palotákat, a 
Lungomare híres parti sétányát; Opátija jelképét, a leány a sirállyal szobrot, a Szent Jakab 
templomot... Városnéző sétánk után tovább indulunk Primostenbe.  
Éjszakai szállásunk: Zora Hotel Primosten  
3. nap, hétfő, május 7.: Primosten – Trogir – Klis  –  Split  – Medjugorje 
Reggeli után elindulunk Trogir felé, megtekintjük  az egykori erődvárost, Dalmácia reneszánsz 
gyöngyszemét, melynek óvárosa az UNESCO Világörökség része. A város egy kis félszigeten 
fekszik, s hídon és a városkapun keresztül közelíthető meg. Megtekintjük az óvárost, mely 
számos, értékes látnivalót rejt magában: Szent Lőrinc-székesegyház, Óratorony, Kamerlengo 
erőd, Cipiko palota, a reneszánsz Lucic palota... Nekünk, magyarokanak Trogir (Trau) városa 
azért jelentős, mert a tatárjárás idején ebben a városban talált menedéket IV. Béla királyunk és 
családja. Folytatjuk utunkat Klis (Klissza) sziklavára felé, ahová IV. Béla 1242-ben menekítette 
átmenetileg családját, kincseit és koronáját a tatárok elől. Következő uticélunk Split, 
Horvátország második legnagyobb városa, melynek legjelentősebb látnivalója Diocletianus 
császár egykori gigantikus méretű palotája, amely a legimpozánsabb római emlék a világon. 
Megtekintjük Split egyik legismertebb szimbólumát, Nini Gergely impozáns szobrát,  a Szent 
Domnius székesegyházat, ahol kőkoporsóban őrzik IV. Béla 2. és 3. Léányának, Margitnak és 
Katalinnak földi maradványait. Egészen egyedülálló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a 
középkori összezsúfolt házak és sikátorok világában lépten-nyomon előbukkannak az egykori 
császári palota monumentális maradványai. Városnéző sétánk után rövid szabadidő a pálmafás 
tengerparti sétányon, majd továbbutazunk Medjugorjéba.  
Éjszakai szállásunk: Sebastian Hotel Medjugorje 
4. nap, kedd, május 8.: Medjugorje   
Reggeli után 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise a kegytemplom kápolnájában, majd ebéd 
után keresztút, ezt követően szabadprogram.  
Éjszakai szállásunk: Sebastian Hotel Medjugorje 
5. nap, szerda, május 9.: Medjugorje – Mostar – Neum   
Reggel felmegyünk a Jelenések Hegyére, majd a  déli órákban meglátogatjuk Mostar városát. 
Sétát teszünk az óvárosban, ahol  megcsodálhatjuk az újjáépített hidat, melynek felépítésében 
magyar mérnökök is segédkeztek. Ez is az UNESCO Világörökségek Listáján szereplő 
látványosság. Városnézésünk után továbbutazunk Neumba, a tengerparti városba.  
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Éjszakai szállásunk: Grand Hotel Neum   
6. nap, csütörtök, május 10.: Neum – Dubrovnik – Primosten 
Reggeli után elutazunk az egyik legszebb horvát városba, Dubrovnikba. A város régen Raguza 
néven az Adriai-tenger fontos kereskedelmi kikötője volt. A város ma a Világörökség része. 
Gyalogos séta, városnézés: Stradun, Onofrio kút, Szent Balázs-templom, Ferences kolostor, 
Domonkos-templom és kolostor, Szent László király karereklyéje, Szent István király fejereklyéje, 
hangulatos kikötő, Szűz Mária katedrális és Sponza palota. Közös nézelődés után szabadidő. 
Akinek kedve van, körbesétálhat a várfalon vagy libegővel felmehet a kilátóba, és gyönyörködhet 
a csillámló tenger látványában. Délután továbbutazunk Primostenbe.  
Éjszakai szállásunk: Zora Hotel Primosten 
7. nap, péntek, május 11.: Primosten – Zadar – Plitvice 
Reggeli után továbbutazunk Zadarba és megtekintjük a város nevezetességeit: a városkapu a 
velencei szárnyas oroszlánnal, hangulatos Kalelarga főutca, a ferences kolostor és templom, 
melynek sekrestélyében írták alá a híres zadari békét, a román alapokra épült Szt. Anasztázia-
székesegyház, Szent Mária templom tornya, melyet Könyves Kálmán királyunk építtetett, és a 
tengeri orgonát. Városnézésünk után továbbutazunk a Plitvicei-tavakhoz. Éjszakai szállásunk: 
Jezero Hotel Plitvice 
8. nap, szombat, május 12.:  Plitvice – München 
Reggeli után gyönyörködhetünk a természetvédelmi terület mesés tavaiban és vízeséseiben, 
melyet nem véletlenül választott az UNESCO a Világörökség részévé. A híres természeti ritkaság 
200 km² nagyságú területen található. A tórendszer 16 kristálytiszta tavat és 92 kisebb-nagyobb 
vízesést foglal magába. A legfelsőbb tó és a legalsóbb tó közötti szintkülönbség kb. 500 m. E vízi 
csodát, valamint a páratlan szépségű növény- és állatvilágot számtalan fából készült, a tavak 
felszíne felett átvezető hidakon sétálva csodálhatjuk meg.  
Kora délután utazunk Münchenbe és  a késő esti órákban érkezünk meg indulási helyünkre az 
Elisenstrasse-ba. 
 

A programváltoztatás joga fenntartva! 
Utazás: Az Astl utazási iroda modern, légkondicionált, WC-vel és konyhával ellátott 

autóbuszával és magyar nyelvű idegenvezetővel. 

 
Részvételi díj kétágyas szobában történő elhelyezés esetén: 30 fő esetén: 670,00 Euró,  
35 fő esetén :635,00 Euró, 40 fő esetén: 610,00 Euró  

 
Részvételi díj egyágyas szobában történő elhelyezés esetén: 30 fő esetén: 760,00 Euró, 
35 fő esetén: 725,00 Euró, 40 fő esetén: 700,00 Euró  

 
A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú 

hotelekben, zuhanyozóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, magyar 
nyelvű idegenvezető, belépődíjak, borravalók, (az ebédek kivételével minden 
költség). 

Fizetési feltételek: Jelentkezéseket csak 300,00 Euró előleg befizetésével tudunk elfogadni 
december 31-ig. A részvételi díj többi részét 2018. március 10-ig kell befizetni.  

 
 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 
Jelentkezni lehet missziónkon vagy szentmisék után a sekrestyében. 
 
Merka János, plébános  

Ui. Befizetni „Zarándoklat” megjegyzéssel az alábbi kontóra lehet: 

Johann Merka, Liga-Bank, Regensburg, BIC: GENODEF1M05, 

IBAN:DE42 7509 0300 0002 1649 90 
 


