Benvolguts amics,
Em poso en contacte amb vosaltres per explicar-vos els detalls de la
peregrinació a Medjugorje que aquest any farem del 13 al 20 d’agost. Ja fa
quinze anys que venim, gràcies a Déu.
Sembla que el nombre de peregrins serà tan nombrós com en els anys
anteriors, motiu pel qual hem reservat 75 places amb la companyia Norwegian.
Ja hi ha força gent que ha fet la reserva per anar a Medjugorje, per por de
quedar-se sense bitllet d’avió. Per això us recomanem que, si teniu intenció
d’anar a Medjugorje, feu la reserva de seguida, per no perdre l’oportunitat
d’anar-hi.
Per fer la reserva amb la companyia aèria, necessitem que ens doneu les
dades següents:
− El vostre nom, tal i com està escrit al DNI o Passaport amb el que
viatjareu.
− Data de caducitat del document
− Nacionalitat
− Data de naixement
Si després d’haver fet la reserva no podéssiu viatjar, si tenim llista d’espera
com en els altres anys, teniu temps fins al 23 de juliol per cancel·lar el viatge.
Tot i que no es poden fer prediccions en temps de crisi, crec que el risc és
mínim; l’any passat vam ser 110 persones.
El cost total del viatge és de 725 euros.
Per als menors de 7 anys el cost és de 620 euros.
Per als menors de 2 anys el cost és de 40 euros (no paguen bitllet d’avió ni
menjars a la casa San Giuseppe, però sí que han de pagar l’assegurança de
l’avió).
L’agència de viatges ens demana 300 euros de paga i senyal i la data límit per
fer aquest pagament efectiu és el 5 de juny. De no fer-ho, perdrem l’opció de
reserva.
Per tant, si esteu interessats en viatjar a Medjugorje, us agrairé que feu una
transferència bancària al compte del Banc de Sabadell 0081-0900-870002598562 a nom de l’Associació Cultural Amor de Déu, indicant sobretot
com a remitent el vostre nom i cognoms. També cal que ens envieu un correu
electrònic amb el vostre nom i telèfon.
Quant al segon pagament, els que ja hagueu fet la primera paga i senyal de
300 euros, haureu d’abonar 225 euros abans del 5 de juliol, tot i que us agrairé
que feu aquest pagament el més aviat possible per facilitar el recompte.
La resta del pagament de la peregrinació el farem a Medjugorje.
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Si voleu més informació, ens podeu escriure un correu electrònic a
mir@amordedeu.org o bé trucar a la Lourdes Rueda al tel. 651.178.750 de
09:00h a 14:00h, o bé a la Joana Vives al tel. 680.952.999 de 15.00h. a 22.00h,
ja que ambdues col·laboren en la gestió administrativa de la peregrinació.
Ànims, la Mare de Déu ens espera!!!
Units en Crist i en la pregària
Oriol Vives
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VIATGE A MEDJUGORJE 2016
DIA DE SORTIDA .............................................13 D’AGOST
TROBADA A L’AEROPORT A LES 04.30h DEL MATÍ A LA TERMINAL 2 (TERMINAL VELLA)
ENS TROBAREM AL MOSTRADOR DE NORWEGIAN, A LA PLANTA DE SORTIDES, SENSE
FACTURAR.
HORA DE SORTIDA DE L’AEROPORT DE BARCELONA, 06.35h DEL MATÍ.
LA COMPANYA AÈRIA ÉS NORWEGIAN
EL NÚMERO DE VOL ÉS EL DT-5690 DESTINACIÓ DUBROVNIK
ARRIBADA A DUBROVNIK A LES 08.55h.
A L’AVIÓ NO ENS DONARAN ESMORZAR, PER TANT ENS L’HEM DE PORTAR CADASCÚ.
A DUBROVNIK ENS RECOLLIRAN EN AUTOCAR.
ARRIBAREM A MEDJUGORJE A LES 12.30h. APROX.
EL DINAR EL FAREM A LA CASA SAN GIUSEPPE, LA CASA ON ENS ALLOTGEM.
ÉS PERMÈS FACTURAR 2 MALETES FINS A 23 KG I EQUIPATGE DE MÀ FINS A 10 KG.
NO ÉS PERMÈS PORTAR LÍQUIDS A L’EQUIPATGE DE MÀ.

DIA DE TORNADA ............................................20 D’AGOST
SORTIDA DE DUBROVNIK A LES 09:45h DESTINACIÓ BARCELONA
EL NÚMERO DE VOLS ÉS EL D8-5691
ARRIBADA BARCELONA A LES 12:05h
EL DIA 23 DE JULIOL S’EXPEDIRAN ELS BITLLETS.
EN CAS DE CANCEL·LACIÓ DEL BITLLET, HI HAURÀ TEMPS FINS AL 23 DE JULIOL PER
CANVIAR DE PERSONA, SI TENIM LLISTA D’ESPERA. A PARTIR DEL 24 DE JULIOL, ELS
POSSIBLES CANVIS S’HAURAN DE CONSULTAR I SI ES PODEN FER TINDRAN UNA
PENALITZACIÓ DE 60 EUROS.
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CASA SAN GIUSEPPE
Sra. MARISA
MEDJUGORJE (BÒSNIA-HERCEGOVINA)
LA CASA ESTÀ MOLT BEN CONDICIONADA (LLITS AMB LLENÇOLS, TOVALLOLES, DUTXES...)
HABITACIONS DE 2-3-5-6-7 i 10 LLITS.
TENIM CAPELLA A LA NOSTRA DISPOSICIÓ.
CADA DIA TENIM A LA NOSTRA DISPOSICIÓ UN AUTOCAR PER DESPLAÇAR-NOS.

TOTAL ADULTS

(BITLLETS + ASSEGURANÇA + AUTOCARS + BEQUES + CANGURS

+TRADUCTORS + ALLOTJAMENT + MENJARS + EXTRES)..................................725€

TOTAL NENS MENORS DE 7 ANYS

(BITLLETS+ASSEGURANÇA+AUTOCARS

+BEQUES+CANGURS+TRADUCTORES+ALLOTJAMENT+MENJARS+EXTRES) ..............620€

CONSELLS:
ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR PASSAPORT. COMPROVEU QUE NO ESTIGUI CADUCAT.
EL TEMPS A MEDJUGORJE ÉS IGUAL QUE A BARCELONA, PERÒ MENYS HUMIT.
ELS VESPRES ES NECESSITA JERSEI i LLANTERNA. DE DIA ES RECOMANA PORTAR GORRA.
TOTHOM S’HA DE PORTAR ELS SEUS MEDICAMENTS PERSONALS (MOLT IMPORTANT).
A MEDJUGORJE ES PAGA AMB EUROS.
IMPRESCINDIBLE PORTAR-SE UNA RÀDIO AMB AURICULARS.
RECOMANEM UN COP ALLÀ COMPRAR UNA CADIRA PLEGABLE PER PODER SEURE A
L’ESGLÉSIA.
LA CASA SAN GIUSEPPE TÉ TOVALLOLES DE BANYS PERÒ NO DE LAVABO.
PORTAR CALÇAT MOLT CÒMODE O TAMBÉ UN CALÇAT PER PUJAR A LA MUNTANYA.
RECOMANEM QUE PER ALS BEBÈS ES PORTI EL MENJAR AL QUE ESTAN ACOSTUMATS.
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RESPOSTES A LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS DELS PEREGRINS, DELS ÚLTIMS
ANYS:
Què és i on és Medjugorje?
És un poble de Bòsnia, país de l’antiga Iugoslàvia.
Com anem a Medjugorje?
Hi anem en avió amb la companyia Norwegian.
Ens donen menjar a l’avió?
Aquesta companyia no ofereix menjar. Per tant, és necessari portar-se
l’esmorzar.
Quin dia ens donareu els bitllets d’avió?
Essent una companyia de baix cost, viatgem amb bitllet electrònic, per tant, al
mateix aeroport, al mostrador de Norwegian, presentant el passaport n’hi
haurà prou.
Quants quilos d’equipatge ens permet portar aquesta companyia aèria?
Els passatgers majors de 2 anys poden portar, sense cost, dues maletes d’un
pes màxim cadascuna de 23 kg.
Com a equipatge de mà ens permeten dur una maleta les dimensions de la
qual no podran excedir de (alt-ample-llarg) 55x40x25cm. El pes màxim de la
maleta no pot superar 10 Kg.
Puc dur algun equipatge especial?
La demanda de serveis especials (cadira de rodes, servei d’acompanyament
a persones invidents, etc.) s’haurà de comunicar amb un mínim de 24 hores
d’antelació. Els divendres tarda, dissabtes i diumenges no s’atendran
sol·licituds de serveis especials ja que el departament de grups està tancat.
Es necessita portar passaport?
Per tal d’evitar problemes és millor portar el passaport. Els nens han de tenir la
seva pròpia documentació d’identitat. Si només estan inscrits al passaport dels
seus pares, no podran entrar al país.
Els que portem bebès, podem pujar el seu menjar a l’avió?
És difícil respondre aquesta pregunta ja que no tenim una resposta oficial per
part de la companyia. L’agència de viatges ens recomana portar el biberó,
comprar una ampolla d’aigua un cop passada la duana i portar la dosi
necessària de llet en pols en un pot petit.
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Quan arribem a Dubrovnik, de quina manera arribarem a Medjugorje?
Ens recolliran 2 autocars. Tenim aproximadament dues hores i mitja de viatge.
On ens allotjarem?
Ens allotjarem en una residència de peregrins situada a 1,5 km del Santuari. És
la que té més capacitat de Medjugorje. És molt digna, amb 30 habitacions
dobles amb bany i d’altres més grans amb 5-6-7-9 i 10 llits, algunes amb bany i
d’altres amb bany a fora, per a la gent més jove.
Com es distribueixen les habitacions?
Sempre intentem acomodar la gent gran i amb més limitacions en les
habitacions dobles. També tenen preferència els matrimonis. A les habitacions
més grans acostumem a posar-hi els joves i els nens.
De tota manera, és difícil fer content tothom. Sempre es procura fer tots el
possible però la casa té les seves limitacions. Penseu que és un país molt pobre,
amb una herència de 40 de comunisme i una guerra civil fratricida.
També hem de tenir en compte que fem una peregrinació i, tal com ens diu
Sor Emmanuel, hem d’oferir les possibles incomoditats.
Quin tipus de menjar hi ha?
El menjar és molt bo. La senyora que dirigeix la casa és italiana i es diu Marisa.
Menjarem pasta cada dia (per cert, molt ben cuinada). El menjar és casolà i
molt semblant al nostre.
Ens poden fer menjar especial o podem canviar de menú?
En principi, la filosofia de la Sra. Marisa és fer un sol tipus de menú. Amb tanta
gent no es poden fer massa canvis, però en cas de necessitat, pregunteu
abans.
Es pot rentar la roba?
No tenim rentadora. De tota manera si algú vol rentar la roba, s’ha de portar el
sabó i rentar-la al seu bany. A l’exterior de la casa i ha estenedors.
Ens hem d’endur llençols i tovalloles?
La casa està totalment condicionada i equipada. Només hem de portar la
tovallola de mà, el xampú i el gel de bany.
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Quin tipus d’endoll hi ha?
Exactament el mateix que es fa servir a Espanya.
Hi ha bressols per als bebès?
Només hi ha tres bressols, per tant, millor preguntar-ho. S’ha de portar el llençol
per al bressol.
Com ens organitzarem per a les xerrades i conferències, amb tots els nens que
venen?
Hem creat un sistema de cangurs. Vindran tres persones que durant la
meditació es cuidaran dels nens. Així els pares podran gaudir i aprofitar les
meditacions dels franciscans, Sor Emmanuel, la visita al Cenacle, etc.
Quin temps fa a Medjugorje?
El temps de Medjugorje és molt similar al que tenim a Barcelona. Molta calor
de dia, sense tanta humitat, però el vespre refresca.
Quan farem el pagament de la casa?
El tercer o quart dia de ser a Medjugorje, recollirem la resta del pagament per
donar-lo a la Marisa.
Per què la peregrinació surt per 725 euros?
Anar a Medjugorje surt car perquè és molt lluny i hi anem en avió. A més
quanta més gent va a la peregrinació, més car surt degut al fet que les
companyies aèries incrementen notablement el preu del bitllet (ofertademanda). No obstant això, podem rebaixar el preu de la peregrinació
gràcies a que 150 amics de l’associació s’han organitzat venent números per
al sorteig d’una panera de Nadal. Amb una part important de la recaptació
hem aconseguit reduir costos.
Un cop allà, es pot incrementar el cost final de la peregrinació?
En principi, qualsevol sobrecost que hi pogués haver aniria a càrrec de
l’associació, de la mateixa manera que si sobrés alguna quantitat, es
guardaria per poder donar beques.

ASSOCIACIÓ CULTURAL AMOR DE DÉU - C/ SANT PAU 31, 1r. PIS -08201 SABADELL
ASSOCIACIÓ NÚM. 15.598 – CIF G-60599628

Quin és el programa a Medjugorje?
Compartirem una estona de pregària a la nostra capella a les 8:15h del matí.
A les 9:00h esmorzarem i a partir de les 10:00h cada matí tindrem alguna de les
activitats següents:
Meditació d’algun franciscà, de Sor Emmanuel, Sor Vicky, alguna tertúlia amb
algun vident, pujar a la muntanya de les aparicions i del Via Crucis, visita a la
comunitat del Cenacle, etc. És necessari portar una petita ràdio que farem
servir per a la traducció simultània, en cas de tenir tertúlia amb algun vident.
Dinarem a les 13.30h i a les 17.00h ens recollirà l’autocar per anar al Santuari
(també s’hi pot anar caminant) on seguirem el programa establert (pregària,
Rosari, Santa Missa...)
Farem una mica de turisme?
No. La filosofia d’aquesta peregrinació, iniciada pel Pare Miquel Peix, és d’estar
una setmana immersos a Medjugorje per descobrir què ens demana la Mare
de Déu a cadascú de nosaltres i a tota la humanitat. A més, el Pare Jozo, antic
rector de la parròquia de Medjugorje que no creia en les aparicions fins que va
veure la Mare de Déu, ens demana expressament que no hi anem a fer
turisme.
Hi ha farmàcia, a Medjugorje?
Sí, però és recomanable portar-se els medicaments de casa, 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, en principi no hi ha cap problema per trucar
amb el mòbil. S’ha de teclejar el prefix 0034 i després el número corresponent.
Recomanem no abusar del mòbil perquè surt molt car.
Amb quina moneda es paga a les botigues?
Fins a dia d’avui es pot pagar amb euros.
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