wczasy

CHORWACJA / DRvENIK

4

LP

TERMINY

ilość
noclegów

Cena za os.
w pok. 2, 3,
4 os. w PLN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

05.06 – 16.06
14.06 – 25.06
23.06 – 04.07
02.07 – 13.07
11.07 – 22.07
20.07 – 31.07
29.07 – 09.08
07.08 – 18.08
16.08 – 27.08
25.08 – 05.09
03.09 – 14.09
12.09 – 23.09

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1 600
1 660
1 810
1 960
1 960
1 960
1 960
1 960
1 960
1 810
1 660
1 600

STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

Opłata stała – dzieci (0 - 3 lat) bez świadczeń:
Zniżka dla dziecka 3 – 12 lat jako 3. i 4. os. w pokoju
Zniżka dla os. dorosłej jako 4. os. w pokoju

490
- 300
- 100

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja),
9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu + napoje), opłatę za klimatyzację w pokoju,
korzystanie z basenu hotelowego, obowiązkową składkę na TFG – 10
zł/ os., ubezpieczenie (NW, KL, bagaż), opiekę rezydenta na miejscu,
opiekę pilota na czas podróży.
CENA NIE OBEJMUJE

napoi do kolacji (cola, fanta, piwo – płatne dodatkowo),
obowiązkowej taksy klimatycznej – ok. 15 €/ pobyt/ os. dorosła; ok.
7,50 €/ pobyt/ dziecko 12-18 lat (dzieci do lat 12 – zwolnione z opłaty)
– płatne na miejscu w hotelu, wycieczek fakultatywnych, opłaty za
serwis plażowy, ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych
oraz od kosztów rezygnacji, opłat za połączenia antenowe.

vILLA GOJUN
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 krajów Europy.
dRVenik jest malowniczą miejscowością znajdującą się w południowej części
Makarskiej Riwiery (Południowa Dalmacja) ok. 30 km na południe od Makarskiej
przy Pogórzu Biokovo. Największą atrakcją Drvenika są piękne, kamienistożwirowe plaże w otoczeniu palmowych drzew z łagodnym zejściem do morza,
dzięki czemu miejsce jest idealne dla małych dzieci i osób nie umiejących
pływać. Do dyspozycji gości w Drveniku jest poczta, supermarket, sklepy
z pamiątkami, kantor, restauracje, pizzerie, kawiarnie i dyskoteki. Dla lubiących
aktywnie spędzać czas służy boisko do koszykówki i piłki nożnej, szeroka oferta
do uprawiania sportów wodnych (łódki, kajaki, rowery wodne, łodzie motorowe,
skutery wodne, narty wodne, jazda na „bananie”), wypożyczalnia rowerów,
poranne połowy ryb, nurkowanie i rejsy wycieczkowe.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Słowację i Węgry do
Chorwacji.
dzień 2: Przyjazd do miejscowości Drvenik w godzinach dopołudniowych.
Zakwaterowanie od godz. 14.00. obiadokolacja, nocleg.
dzień 3 – 10: Pobyt wypoczynkowy, możliwość korzystania z wycieczek.
dzień 11: Wykwaterowanie z hotelu do godz. 9.00 (zdeponowanie bagaży);
śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych (dokładna
godzina wyjazdu jest ustalona po przyjeździe autokaru z Polski).
dzień 12: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Z BASENEM!
w kierunku morza. Goście mają bezpłatny dostęp do internetu WiFi.
wyŻywienie:
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (kuchnia polska). Napoje do posiłków
w cenie - kawa/herbata do śniadania, do obiadokolacji - lampka wina, sok/kompot.
nowoŚĆ: przez cały okres pobytu na terenie restauracji kawa, herbata
i woda bez ograniczeń!
plaŻa:
Publiczna, żwirkowo - kamienista z łagodnym zejściem do wody (idealna dla
dzieci). Bardzo klimatyczna, w połowie zacieniona pięknymi sosnami i palmami.
Leżaki i parasole dodatkowo płatne. Opłata za leżak to ok. 20 kuna (1€ = 7,2 kn).
Plaża główna ciągnie się wzdłuż promenady, gdzie znajduje się wiele restauracji,
kawiarni, fast food`ów.
wycieczki fakultatywne:
dubRownik - przejazd do Dubrovnika (ok. 3 godz.), postój po drodze
w Neum (ok. 20 min.). W Dubrowniku czas wolny przed lub po zwiedzaniu
z przewodnikiem, mury obronne, Pałac Rektorów, klasztor Franciszkanów najstarsza apteka, możliwość obiadu - owoce morza (risotto z małżami, sałata
z ośmiornicy, kalmary, małe ryby+ wino, woda mineralna). cena ok. 48 €/ os.
MedJuGoRJe + MostaR - Medjugorje (Bośnia i Hercegowina) jedno
z największych centrów pielgrzymkowych na Bałkanach - wejście na Górę
Objawień; w miarę możliwości msza św., przejazd do Mostaru - zwiedzanie
z przewodnikiem starego miasta, m. in. tureckie domy, łaźnie, słynny stary most
turecki, meczet, czas wolny. cena ok. 48 €/ os.
wyspa koRČula (fish picnic) – rejs na wyspę wynajętym statkiem, obiad rybny
na statku, krótkie zwiedzanie Korčuli, czas wolny na wyspie, powrót na kolację.
cena ok. 30 €/ os.

zakwateRowanie:
pelJeŠac, HVaR (fish picnic) – wypłynięcie wynajętym statkiem, przypłynięcie
Villa GoJun usytuowana jest ok. 500 m od żwirowej plaży i głównej promenady na półwysep Pelješac, kąpiel 2,5 godz., obiad na statku (obiad rybny, sałata, chleb,
Drvenika, na której znajdują się liczne kafejki i tawerny. Obiekt posiada własny napój); przepłynięcie na wyspę Hvar - 1 godz. czas wolny, powrót po południu.
basen, boisko wielofunkcyjne, siłownię oraz salę rekreacyjną, w której znajdują cena ok. 22 €/ os.
się bilard i stół do tenisa stołowego. Villa dysponuje pokojami 2, 3 i 4 osobowymi
z łazienkami (w pokojach 4 os. znajduje się łóżko małżeńskie i łóżko piętrowe). Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy min.
W pokojach klimatyzacja GRatis. Większość pokoi posiada balkony i widok 15 uczestnikach.

