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Molt estimats amics,  
 
Ens posem amb contacte amb vosaltres per donar-vos més detalls de la Peregrinació a Medjugorje 
que farem del 13 al 20 d’agost d’enguany.  
  
Per poder fer la reserva de l’hotel, ens heu de fer arribar una foto amb les dades següents: 
 
− El vostre nom, tal com consta al DNI o Passaport que fareu servir per viatjar.  
− Data de caducitat del document  
− Nacionalitat 
− Data de naixement 
 
El cost total del viatge és de 790 euros.  
Per als menors de 12 anys, el cost és de 575 euros. 
Per als menors de 8 anys, el cost és de 510 euros.  
Per als menor de 4 anys, el cost és de 410 euros. 
 
Aquest preu inclou el bitllet d’avió, l’allotjament, els desplaçaments en autobús, les traduccions, 
etc. 
L’assegurança de viatge també hi està inclosa.  
 
Els horaris dels vols (cadascú se’l compra) són: 
 
13 agosto: BCN – DUBROVNIK 
11.15 - 13.30 h 
 
20 agost:  DUBROVNIK - BCN 
14.10h - 16.35h 
 
 
Per tant, si esteu interessats a anar a Medjugorje, us agrairem que ens feu una transferència 
bancària de 400 € per reservar lloc (com més aviat millor i com màxim el 10 de maig) al compte 
ES50  0081  0900  8700  0259  8562 del Banc de Sabadell, a nom de: Associació Cultural Amor 
de Déu, detallant, sobretot, com a remitent, el vostre nom i cognoms. També ens heu d’enviar un 
e-mail amb el vostre nom i telèfon, la part de davant del DNI o passaport on es vegi clarament el 
nom, cognoms i número d’identificació. La resta del pagament, 390 €, s’haurà de pagar abans 
del 10 de juliol, enviant altra volta un mail amb el justificant de pagament a gospa@amordedeu.org.   
 
 
Si voleu més informació, ens podeu escriure a gospa@amordedeu.org o bé trucar a la Mariate 
Cordonet al 616164337 de 17 a 20.00h.  
 
Ànims, la Mare de Déu ens espera!!! 
 
Units en Crist i en la pregària,  
 
Mariate Cordonet 
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VIATGE A MEDJUGORJE 2022 
 
DIA DE SORTIDA...................................................13 D’AGOST 
            
▪ TROBADA A L’AEROPORT A LES 9.00h. DE LA MATINADA A LA TERMINAL 1. ENS TROBAREM A L’ESTAND 

DE VUELING (NÚMEROS 400-420) A LA PLANTA DE SORTIDES, SENSE FACTURAR. 
▪ HORA DE SORTIDA DE L’AEROPORT DE BARCELONA: 11.15h. DEL MATí 
▪ COMPANYIA AÈRIA: VUELING 
▪ ARRIBADA A DUBROVNIK: 13.30h. 
▪ NO ENS DONARAN MENJAR A L’AVIÓ. CADA PEREGRÍ S’HA DE PORTAR EL SEU. 
▪ UN AUTOCAR ENS RECOLLIRÀ A L’AEROPORT DE DUBROVNIK. 
▪ ARRIBAREM A MEDJUGORJE A LES 17.30h. APROX. 
▪ ES POT FACTURAR 1 MALETA DE 23 KG I PORTAR EQUIPATGE DE MÀ. 
▪ NO ESTÀ PERMÈS PORTAR LÍQUIDS A L’EQUIPATGE DE MÀ. 
 
DIA DE TORNADA..................................................20 D’AGOST  
 
▪ SORTIDA DE DUBROVNIK A LES 14.10h DIRECCIÓ BARCELONA 
▪ ARRIBADA A BARCELONA: 16.35h  
 
 

ALLOTJAMENT A L’HOTEL QUERCUS 
MEDJUGORJE (BÒSNIA i HERCEGOVINA) 
▪ ESTÀ MOLT BEN EQUIPAT (LLITS AMB LLENÇOLS, TOVALLOLES, DUTXES....) 
▪ HABITACIONS DE 2-3 LLITS. L’HABITACIÓ INDIVIDUAL TÉ UN SUPLEMENT DE 15€ PER NIT. CAL 

NOTIFICAR-HO AL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ. 
▪ MOLT A PROP DEL SANTUARI, FAREM ELS DESPLAÇAMENTS A PEU. 

 
 
TOTAL ADULTS (BITLLET + AUTOCARS + BEQUES + CANGURS +TRADUCTORS + ALLOTJAMENT + 

ÀPATS + EXTRES)....................................790 € 
TOTAL NENS MENORS 12 ANYS (BITLLETS + AUTOCARS + BEQUES + CANGURS + 

TRADUCTORS  + ALLOTJAMENT + ÀPATS + EXTRES).................575 € 
TOTAL NENS MENORS 8 ANYS………………………………………...510 € 
TOTAL NENS MENORS 4 ANYS………………………………………….410 € 
 
CONSELLS: 
▪ ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR DNI I/O PASSAPORT. REVISEU QUE NO ESTIGUIN CADUCATS. 
▪ EL TEMPS A MEDJUGORJE ÉS IGUAL QUE A BARCELONA, PERÒ MENYS HUMIT. 
▪ AL VESPRE FA FALTA JERSEI I LOT. DE DIA, FA FALTA GORRA. 
▪ TOTHOM S’HA DE PORTAR ELS SEUS MEDICAMENTS (MOLT IMPORTANT). 
▪ A MEDJUGORJE ES PAGA AMB EUROS.  
▪ IMPRESCINDIBLE PORTAR UNA RADIO AMB AURICULARS. 
▪ PORTAR CALÇAT MOLT CÒMODE I TAMBÉ CALÇAT PER PUJAR A LA MUNTANYA. 
▪ RECOMANEM QUE ELS NADONS PORTIN EL MENJAR AL QUAL ESTAN ACOSTUMATS. 
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PREGUNTES QUE ENS HAN FET ELS PEREGRINS AL LLARG DELS ANYS:  
 
Què és i on és Medjugorje? 

És un poble situat a Bòsnia, país de l’antiga Iugoslàvia.  

Com anem a Medjugorje? 

Hi anem amb avió, amb la companyia Vueling. 

Cal portar passaport? 

Per evitar problemes, val més portar el passaport. Els nens han de tenir la seva 

documentació pròpia. Si només estan inscrits al passaport dels seus pares, no podran 

entrar al país. 

Quan arribem a Dubrovnik, com arribarem a Medjugorje? 

Ens recollirà un autocar. Trigarem més o menys dues hores i mitja.  

On ens allotjarem? 

Ens allotjarem en un hotel molt a prop del Santuari, a uns cinc minuts a peu.  

Com es reparteixen les habitacions? 

Sempre procurem acomodar a la gent gran i amb més limitacions a les habitacions 

dobles. També tenen preferencia els matrimonis. A les habitacions més grans, s’hi solen 

allotjar els joves i nens.  

Quin tipus de menjar ens donaran? 

El menjar és molt bo, casolà i molt semblant al nostre.  

Ens poden fer menjar especial o canviar-nos el menú? 

D’entrada hi ha un sol menú per a tothom. De tota manera es tindran en compte les 

intoleràncies i al·lèrgies. Però en cas de necessitat, cal comunicar-ho als responsables de 

la peregrinació. 

Es pot rentar la roba? 

A l’hotel no hi ha rentadora a disposició dels peregrins. Si algú es vol rentar la roba, s’ha 

de portar el sabó i rentar-la al lavabo.  

Hem de portar llençols i tovalloles?  

L’hotel està totalment equipat. Només us heu de portar el xampú i el gel de bany.  
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Quin tipus d’endoll hi ha? 

Exactament el mateix que s’utilitza a Espanya.  

Hi ha bressols per a nadons? 

Si us fa falta, pregunteu als responsables de la peregrinació. 

Com ens organitzarem amb les xerrades i les conferències, amb tots els nens que venen? 

Hem creat un sistema de cangurs-catequistes. Vindran persones que en el moment de la 

meditació es faran càrrec dels nens. Així els pares podran gaudir i aprofitar les meditacions 

dels franciscans, de Sor Emmanuel, la visita al Cenacle, etc.  

Quin temps fa a Medjugorje? 

El temps a Medjugorje és molt semblant al que tenim a Barcelona. Molta calor durant el 

dia, però sense tanta humitat, i més fresquet a la nit. 

Una cop siguem allà, es pot incrementar el preu final de la peregrinació? 

En principi, qualsevol sobre-cost que hi pugui haver, l’assumeix l’associació. Igualment, si 

sobra alguna cosa, es destina a becar peregrins amb pocs recursos.   

Quin és el programa a Medjugorje? 

▪ A les 8:15h compartirem una estona de pregària a la nostra sala. 

▪ A les 9:00h esmorzarem. 

▪ A partir de les 10:00h, cada matí tindrem alguna d’aquestes activitats:  

− Meditació d’algún franciscà, de Sor Emmanuel, de Sor Vicky, etc.  

− Tertúlia amb algun vident. 

− Pujada a la muntanya de les aparicions i a la del Via Crucis. 

− Visita a la Comunitat del Cenacle, etc.  

Ens caldrà endur-nos una ràdio per poder escoltar la traducció simultània en cas de tenir 

tertúlia amb algun vident.  

▪ A les 13:30-14h dinarem. 

▪ A les 17:00h anirem al santuari per seguir el programa establert (pregària, Rosari, Santa 

Missa ...) 
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Farem una mica de turisme? 

No. La filosofia d’aquesta peregrinació, iniciada pel P. Miquel Peix, és estar una setmana 

immersos a Medjugorje per descobrir què ens demana la Mare de Déu a cadascun de 

nosaltres i a tota la Humanitat. A més a més, el P. Jozo, antic mossèn de Medjugorje que 

al principi  no creia en les aparicions fins que va veure la Mare de Déu, ens demana 

expressament que no fem turisme mentre estem de peregrinació a Medjugorje. 

Hi ha farmàcia a Medjugorje?  

Sí, però és recomanable portar-se els medicaments, ja que no tenen el mateix nom 

comercial.   

Hi ha telèfons públics? 

Sí,  hi ha cabines al carrer, prop del santuari. Es poden comprar targetes des de 5€ als 

estancs. De tota manera, d’entrada no hi ha cap problema per trucar pel mòbil. Només 

cal posar el prefix 0034 i el número corresponent. Però recomanem no abusar del mòbil, 

ja que és molt car. 

Amb quina moneda es paga a les botigues?  
Es pot pagar a tot arreu amb euros. 
 

 


