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8   DNIOWA  WYCIECZKA  DO  CHORWACJI 
 

TERMINY:                                                                                                          CENA:

10-17.09.2016r 1090 ZŁ                                                                                                         

       

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 5 noclegów w hotel** na Riwierze Makarskiej, pokoje 2,3 os z łazienkami.  

- wyżywienie 5 śniadań, 5 obiadokolacji  

- opieka pilota – przewodnika.  

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- wycieczki wg programu. 

- ubezpieczenie KL i NW 
 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
- wycieczka fakultatywna do Dubrovnika (warunkiem realizacji wycieczki jest min 30 osób) – 100zł 

 
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – zbiórka o godz. 14.00 w Żorach. Przejazd w kierunku Chorwacji. 

2 dzień – Przyjazd rano  do Zagrzebia: zwiedzanie: plac Josipa Jelačića, Dolny i górny Grad, kościół Św.  

               Marka, po południu przejazd do hotelu na Riwierze Makarskiej, zakwaterowanie, obiadokolacja,     

     nocleg.   

3 dzień – Śniadanie, wycieczka do Medjugorie, zwiedzanie: Góra objawień, dalszy przejazd do Mostaru,   

     zwiedzanie: kamienny most, dom turecki, meczet Mehmeda Paszy, stare miasto, powrót do hotelu,     

     obiadokolacja, nocleg.                

4 dzień – Śniadanie, wycieczka do Trogiru, zwiedzanie: Spacer po starymi miecie, Brama Lądowa, katedra  

                Św.Wawrzyńca, Brama Morska, Twierdza Karmelengo, następnie przejazd i zwiedzanie Splitu,  

                zwiedzanie: Pałac Dioklecjana, Katedra św. Dujama, Świątynia, Złota Brama, powrót do hotelu,     

     obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień – Śniadanie, wycieczka do Dubrownika/dzień wolny, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień – Śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd ok. godz. 6.00, po drodze zwiedzanie Parku Narodowego   

     Plitvice z licznymi wodospadami, jeziorami. Po zwiedzaniu dalszy przejazd w kierunku Polski.  

8 dzień - Przewidywany powrót do Polski ok. godz. 16.00. 
 

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot-przewodnik i może ona ulec zmianie. 

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów,  obowiązkowych miejscowych przewodników oraz 

opłatę klimatyczną pokrywają uczestnicy: ok. 60 EURO. 

- na wycieczkę do Medjugorie, Mostar (Bośnia i Hercegowina) zalecany jest paszport. 

-     limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  

      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.  

 
WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST OBOWIĄZKOWA WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 

30.01.2016 
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