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CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja),
6 noclegów w hotelu faraon ***+ (pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), wyżywienie all inclusive w trakcie pobytu w hotelach
(w trakcie wycieczek wyżywienie w e własnym zakresie), ubezpieczenie
Kl, nW, bagaż, opiekę pilota.
CENA NIE OBEJMUJE

usług lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych (orientacyjny koszt
uczestnictwa w całym programie ok. 65 €/ os.), opłaty klimatycznej –
płatnej w hotelu – 1 €/ os./ dzień, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty
do pokoju 1 os. - 590 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

wiedeń  sibenik
dUbrownik
park narodowy krka
Mostar  MedUgorJe
Mostar  trogir  split
plitwickie Jeziora
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RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy, austrię.
Wizyta w WIEdnIu, przejazd ringstrasse: opera, hofburg, parlament, ratusz,
Burgtheater, Kościół Wotywny oraz spacer przez centrum historyczne miasta.
Wyjazd z Wiednia, przejazd przez austrię, nocny przejazd przez słowenię.
dzień 2: W godzinach porannych przejazd do SIBEnIKA: zwiedzanie
historycznego centrum miasta z renesansową katedrą Św. jakuba oraz
z licznymi kościołami. następnie przejazd i zwiedzanie PARKu
nARodoWEGo KRKA obejmującego najciekawszy, dolny odcinek biegu
rzeki Krka. liczne kaskady i wodospady tworzą niezwykle malowniczy
krajobraz. popołudniu przejazd na półwysep peljesac do hotelu faraon,
obiadokolacja i nocleg.
dzień 3: Śniadanie, czas wolny na plażowanie i wypoczynek, nocleg.
dzień 4: po śniadaniu wyjazd do duBRoWnIKA – perły światowego
dziedzictwa architektury wpisanej na listę unesco: starówka otoczona
murami miejskimi, studnia onofrio z XV wieku, kościół św. Klary, pałac
sponza, pałac rektorów. po zwiedzaniu - czas wolny. powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
dzień 5: po śniadaniu czas poświęcony na plażowanie i wypoczynek lub:
wyjazd na wycieczkę do MEduGoRJE (płatne dodatkowo ok. 55 €/ os.) –
miejsca licznych pielgrzymek, słynącego z objawień maryjnych a następnie
przejazd do MoStARu - zrekonstruowany po wojnie słynny kamienny most,
meczet i unikalny dom turecki z XVi w. powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
dzień 6: po śniadaniu przejazd do tRoGIRu - miasta atrakcyjnie
położonego na niewielkiej wyspie. zwiedzanie starówki (wpisana na listę
światowego dziedzictwa kulturalnego unesco ) z ratuszem, loggią miejską,
Katedrą św. Wawrzyńca w stylu weneckim oraz starymi murami okalającymi
starówkę. przejazd do SPLItu. zwiedzanie – stare miasto, pałac dioklecjana
wpisany na listę dziedzictwa kulturowego unesco, ratusz miejski, Katedra
św. dujama, port i promenada z palmami. powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
dzień 7: Śniadanie, czas wolny na plażowanie i wypoczynek, nocleg.
dzień 8: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd w kierunku polski. po

drodze zwiedzanie parku narodowego PLItWICKIE JEZIoRA obejmującego
16 jezior połączonych 92 malowniczymi wodospadami i kaskadami,
położonych tarasowo na długości 7 km, otoczonych lasem i kamiennymi
wzgórzami. park został wpisany na listę unesco już w 1979 r. Wyjazd do kraju.
przejazd przez austrię i czechy.
dzień 9: przyjazd do polski, Katowice – ok. 14:00.

