WIELKIE PIĘKNO MAŁEGO KRAJU

CHORWACJA – BOŚNIA I HERCEGOVINA
Chorwacja: Park Narodowy Jezior Plitvickich, Dubrovnik, delta Neretvy, Riviera Makarska,
rejs po Adriatyku z piknikiem rybnym na plażę „Złoty Róg”, Omiš, Split, rejs kanionem rzeki Cetiny;
Bośnia i Hercegovina: Mostar, Međugorje; Węgry: Budapeszt nocą

Termin:

31 VIII/1 IX-9/10 IX 2018 r. Cena: 1549,- zł/os. (z VAT)

Program wycieczki:
31 VIII Zbiórka na dworcu PKP Katowice (od strony pl. Andrzeja) o godz.14:00. Wyjazd autokarem w kierunku Budapesztu
o 14:30. Przyjazd do Budapesztu ok. 22:30, nocna panorama stolicy Węgier z Góry Gelerta. Przejazd nocny
do Chorwacji.
1 IX Wczesnym rankiem przyjazd do Parku Narodowego Jezior Plitvickich, ok. godz. 9:00 początek zwiedzania rezerwatu.
W trakcie pobytu w rezerwacie czas na indywidualny posiłek. Ok. godz. 15:00 wyjazd w kierunku Dalmacji. Wieczorem
przyjazd do Duće, zakwaterowanie oraz obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
2 IX Odpoczynek na plaży. O 18:00 obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
3 IX O godz. 10:00 wyjazd autokarem w kierunku BiH. Wizyta w Međugorje - miejscu objawienia Matki Boskiej na górze
Czernica. O godz. 17:30 obiadokolacja i przejazd do bajkowego, orientalnego Mostaru, spacer po mieście pod opieka
pilota. Ok. 21:00 wyjazd w kierunku Duće; przyjazd na nocleg po północy.
4 IX Odpoczynek na plaży. O 18:00 obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
5 IX Rano wyjazd do portu w Omišu. Rejs statkiem na wyspę Brač do portowej miejscowości Bol, w trakcie rejsu posiłek rybny
oraz zimne napoje i wino. Na miejscu krótki rejs taksówką wodną na plażę „Złoty Róg”, gdzie możliwość plażowania
i kąpieli. Po południu powrót statkiem z Bolu do Omiša, skąd autokarem do Duće. O godz. 19:30 obiadokolacja. Nocleg.
6 IX O godz. 7:00 wyjazd autokarem na wycieczkę do Dubrovnika. Przejazd najpiękniejszymi rejonami Dalmacji: Riwierą
Makarską, deltą Neretvy i przez malownicze okolice miasta Ston. Po przyjeździe do Dubrovnika wizyta na punkcie
widokowym na Stare Miasto, zwiedzanie starego Dubrovnika oraz spacer po murach obronnych „Perły Adriatyku”.
Wieczorem powrót do Duće, ok. 20:00 obiadokolacja. Nocleg.
7 IX Odpoczynek na plaży. O godz. 13:00 wyjazd na rejs kanionem rzeki Cetiny do malowniczej miejscowości Młyny Radmana.
Po rejsie krótki spacer po Omišu; o 18:00 powrót do Duće na obiadokolacje a następnie wyjazd do Splitu,
gdzie zwiedzanie pałacu Dioklecjana i czas wolny na bulwarze nadmorskim. Powrót na nocleg ok. 23:00.
8 IX Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja o godz. 18:00. Nocleg.
9 IX Pożegnanie z plażą. Wykwaterowanie i ok. 17:00 wyjazd w kierunku Polski. W trakcie podróży przerwa na indywidualny
posiłek.
10 IX Przyjazd do Krakowa ok. godz. 10:30.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie;
- 8 noclegów w apartamentach turystycznych: 2-/2+2-os.,
z balkonami lub tarasami, aneksami kuchennymi oraz WC
z łazienkami (klimatyzacja dodatkowo płatna).
- 8 obiadokolacji;
- opiekę pilota z dogłębną znajomością zwiedzanych regionów;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
- uczestnicy cierpiący na przewlekłe choroby, mogące zakłócić pobyt
na wyciecze, winni zgłosić ten fakt celem dodatkowego ubezpieczenia;
- uczestnicy muszą posiadać ze sobą ważne paszporty lub dowody osobiste;
- na wstępy, rejs oraz wydatki własne należy posiadać chorwackie KUNY;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników, przy mniejszej
ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć;
- jeżeli kurs € przekroczy na trwałe poziom 4,30 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć;
- apartamenty oddalone są od plaży 50-80 m.
- w przypadku opadów deszczu zwiedzanie Jezior Plitwickich nie będzie
możliwe.

Cena nie obejmuje wstępów i rejsów: ok. 500 kun/os. (ok. 300 zł/os.) - zniżki dla młodzieży i dzieci!
[uwzględniono tu ceny wstępów obowiązujące w 2017 r., które mogą ulec nieznacznej zmianie w 2018 r.]
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