chorwacJaWCZASY
DrveniK

ChoRWACJA rozpościera się od końca wschodnich krańców alp aż po wybrzeże
morza adriatyckiego tworząc bajeczny krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych
wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi pięknymi
miasteczkami. niepowtarzalny klimat sprawia iż jest to idealne miejsce do
wypoczynku i czyni z chorwacji jeden z najpiękniejszych turystycznie krajów
europy.
dRVEnIK - wieś rybacka w zatoce donja uvala na południowym wschodzie
od miasta makarska w cieśninie między kanałami hvar i neretva. regularna
linia promowa łączy ją z wyspą hvar (suczuraj). Wybrzeże otacza kilka zatok
z piaszczystymi plażami. na zaokrąglonym wierzchołku na północ od siedliska
leżą resztki wieży i muru obronnego z XVii wieku. jeżeli zależy nam na ciszy
i spokoju, godna polecenia jest plaża w zatoczce Gornja Vala. nie uświadczymy
tam promów, panuje cisza i spokój. jeśli nie przeszkadza nam obecność innych
turystów i lubimy mieć wszystko na oku, warto udać się na plaże przy dolna
Vala. szerokie zaplecze gastronomiczne pozwoli nam spędzić na plaży cały dzień,
pluskając się w adriatyku i obserwując promy, które przypływają z okolicznych
miejscowości.
ZAKWAtERoWAnIE: Pensjonat MARKIĆ położony jest w miejscowości
drvenik, ok. 300 metrów od morza. do dyspozycji gości: restauracja serwująca
dania kuchni domowej, bezpłatny prywatny parking. sklep spożywczy znajduje
się około 100 metrów od obiektu, a restauracja i bar oddalone są o ok. 200 m.
PoKoJE: pokoje 2 i 3 osobowe. Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem,
Wc, klimatyzację oraz balkon z meblami ogrodowymi. pokoje 2 osobowe
wyposażone są w łóżka małżeńskie. Widok w kierunku morza lub w kierunku gór.
WYŻYWIEnIE: 2 posiłki dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje
serwowane - wybór z 2 dań.
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
dzień 2: przyjazd do chorwacji w godzinach popołudniowych zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
dzień 3 – 10: Wypoczynek, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.
dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd
przez chorwację,
dzień 12: przyjazd w godzinach popołudniowych do polski.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
duBRoWnIK - perła adriatyku - jedno z najpiękniejszych miast chorwacji,
przez wieki miasto-republika! ze średniowieczną starówką otoczoną potężnymi
murami. Wyjazd ok. godz. 8.15 - rano po śniadaniu przejazd do dubrownika

(przejazd ok. 2,5 godz.). po drodze krótki postój w neum. przyjazd do
dubrownika, ok. godz. 11.30; zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim(spacer
historyczno-architektoniczny ok. 1 h 15 minut); czas wolny. możliwość
wejścia na mury obronne(wstęp ok. 15 €/ os.) oraz do muzeum morskiego
lub akwarium (wstęp ok. 7 €/ os.), Katedry Wniebowzięcia n.m.p (wstęp
wolny), pałacu rektorów (wstęp ok. 7 €/ os.), Klasztoru franciszkanów (wstęp
ok. 7 €/ os). możliwość degustacji owoców morza (risotto z małżami, sałata
z ośmiornicy, kalmary, małe ryby + wino, woda mineralna – ok. 10 €/ os.
uWaGa: czas wolny może być przed lub po zwiedzaniu z przewodnikiem!
Wyjazd z powrotem godz.15.00. W drodze powrotnej zakupy w neum(Bih).
przyjazd na kolację ok. godz. 18.00. czas trwania wycieczki ok. 9 godz. Cena ok.
40 € + bilety wstępu.
SPLIt + oMIŚ Wyjazd ok. godz. 7.30 po śniadaniu, przejazd do splitu (ok. 2 godz.).
zwiedzanie miasta z przewodnikiem w j. polskim; m.in.: katedra św. dujmy (wstęp
ok. 3 €/ os.), świątynia jowisza, średniowieczne uliczki. czas wolny na zakupy.
W tkacie przejazdu powrotnego postój w ośmiu - dawnym miasteczku
pirackim(dla chętnych rejs po rzece cetinie + opcjonalnie degustacja np.
grillowanej żaby – cena ok. 5 €/ os.). czas trwania wycieczki ok. 7 godz. powrót
w godz. popołudniowych. Cena ok. 35 € + opcjonalnie rejs 5 €.
MEdJuGoRJE + WodoSPAdY KRAVICA medjugorje (Bośnia i hercegowina) to
jedno z największych centrów pielgrzymkowych na Bałkanach. Wyjazd ok. godz.
8.15 po śniadaniu, przejazd do medjugorje, wejście na Górę objawień, wizyta
w sanktuarium w medjugorje, w miarę możliwości msza św. przejazd i pobyt nad
pięknym wodospadem Kravica (możliwość kąpieli). możliwość zakupu obiadu bałkański grill: cevapcici, kotlet lub karczek lub młoda jagnięcina z rożna, wino
lub piwo lub sok – cena ok. 8 €. czas trwania wycieczki ok. 9 godz. powrót w porze
kolacji. Cena ok. 35 €.
RAftInG dla lubiących aktywny wypoczynek przeprawa pontonem wzdłuż rzeki
cetina. uczestnicy otrzymują kaski, kapoki, buty do wody. Wycieczka nie wymaga
specjalnych umiejętności. czas trwania wycieczki ok. 6 godz. Cena ok. 30 €.
WodoSPAdY "KRKA" + tRoGIR Wyjazd ok. godz. 7.30; po śniadaniu. przejazd
do trogiru; spacer po malowniczej starówce (m. in. katedra św. Wawrzyńca). czas
na zakupy na lokalnym targu. przejazd do p.n Krka; spacer po parku narodowym
słynącym z pięknych kaskadowo ułożonych wodospadów(możliwość kąpieli).
czas trwania wycieczki ok. 10 godz. Cena ok. 40 € + bilet wstępu do parku ok.
95 Kn.
REJS nA WYSPĘ KoRCuLA - z obiadem rybnym, sałatą, chlebem i sokiem.
Wypłynięcie po śniadaniu. przypłynięcie na wyspę. spacer do starego miasta
Korcula. zwiedzanie m.in.: domu marko polo (wstęp do muzeum ok. 3 €/
os.), katedry św. marka. czas wolny - powrót ok. 17.00 -18.00. Cena ok. 25 €.
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27.06 – 08.07
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STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

opłata stała – dzieci 0 – 3 lat – bez świadczeń
zniżka dla dziecka 3 – 12 lat jako 3. os. w pokoju

350
- 200

CENA OBEJMUJE

transport autokarem klasy luX (klimatyzacja, Wc, dVd), 9 noclegów
w pensjonacie – pokoje z klimatyzacją W cenie, wyżywienie
2 x dziennie, napoje do obiadokolacji, opiekę pilota i rezydenta,
ubezpieczenie nnW, Kl, bagaż.
CENA NIE OBEJMUJE

napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, opłaty za serwis
plażowy, opłat za połączenia antenowe. oBoWIĄZKoWA oPŁAtA
AdMInIStRACYJnA (klimatyczna, meldunkowa) - 30 €/ os. - płatna
u pilota w autokarze. opłata nie jest pobierana od dzieci w wieku
0 - 3 lat.

MoStAR - PoĆItELJ mostar - główne miasto hercegoviny,
bogata historia i architektura turecka. Wyjazd po śniadaniu ok.
godz. 9.00. przejazd do doliny neretwy, dalej kanionem rzeki
do granicy pomiędzy chorwacją i Bih. po przekroczeniu granicy
przejazd do miasta pocitelj (dawna twierdza - miasto tureckie);
spacer po miasteczku, czas wolny na zdjęcia, zakupy pamiątek.
przejazd do mostaru; zwiedzanie z przewodnikiem starego miasta;
m.in.: tureckie łaźnie, stary most turecki, meczet (wstęp ok. 5 €),
czas wolny ok.1 godz. powrót w godzinach popołudniowych do
drvenika. Cena ok. 40 €.
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