Romanje v Dubrovnik, Črno Goro in Albanijo
24. - 27. julij 2019

popoldne :
zvečer:

Sreda, 24. julij 2019
4.00 odhod iz Radenec in
blagoslov romarjev,
čez dan: vožnja proti
Hrvaški (mimo Zagreba po
avtocesti mimo Zadra in
Splita do Makarske, vmes
čas za molitev, klepet,
kakšen fim in skupno
malico),
Dubrovnik: sv. maša, ogled mestnega jedra (prosto),
Budva : večerja in nočitev v hotelu Tatjana.

Četrtek, 25. julij 2019
zjutraj:
Budva:
zajtrk
v hotelu Tatjana,
prosto: mestno
jedro
(pravoslavna in
katoliška cerkev),
obzidje in plaža,
dopoldne:
z ladjico* na otok
do Marije od Škrpjela (sv. maša), Kotor: staro mestno
jedro - obzidje, stolnica sv. Tripuna,
popoldne: Lovčen: Njegošev
mavzolej*,
narodni
park,
skupna malica na parkirišču,
Cetinje:
manastir*,
druge
znamenitosti in sprehod po
mestu ,
zvečer: Budva: večerja in
nočitev v hotelu...

Petek, 26. julij 2019
zjutraj:
Budva: zajtrk v hotelu,
dopoldne:
Bar: 2000 letna oljka, katoliška in pravoslavna stolnica,
Ulcinj: staro mestno jedro in utrdba,
opoldne:
Albanija: Skadar, katoliška stolnica (sv. maša), sprehod
po mestu (tirana pivo, nabava
albanskega konjaka), malica pri
salezijancih, utrdba nad mestom z
razgledom, bežno: Skadarsko
jezero,
popoldne: Podgorica: vožnja
čez mesto, most Millenium, nova
pravoslavna cerkev,
zvečer: Podgorica: namestitev,
večerja in nočitev v hotelu City.
Sobota, 27. julij 2019
zjutraj:
Podgorica: zajtrk in odhod s prtljago,
dopoldne:
Podgorica: sv. maša v salezijanski cerkvi in ogled
mladinskega centra, Ostrog:
spodnji in zgornji (v pečini)
manastir*, na parkirišču: skupna
malica,
popoldne:
vožnja po Črni Gori,
(če bo čas: mesto Nikšič: glavni
trg kralja Nikole in cerkev sv.
Vasilija Ostroškega in kraljevi
dvorec, nikšičko pivo), vožnja
proti Hercegovini in Hrvaški (ob
poti: večerna malica),
ponoči:
prihod v Radence.
Prispevek
znaša
240
evrov
na
osebo
(za otroke možen popust) ter vključuje:
- vožnjo, cestnine, parkirnine ter šoferske dnevnice,
- 3 x pol penzion v hotelih v Budvi in v Podgorici, skupne malice na poti,
- duhovno vodstvo, organizacijske stroške in romarski material,
- vstopnine (označene z *), če bo poln avtobus.
S seboj je lepo imeti evre tudi še: - za spominke in vstopnine*,
- za pijačo v hotelih in na busu (pivo sok po 1 euro, voda po 50 centov).

