
 
PÓŁWYSEP ISTRIA -  SMAK 
MORZA, SŁOŃCA I WINA,  

Wycieczka autokarem 

Istria - między Zatoką Triesteńską oraz Kvarnerską położony jest kawałek 

lądu, otulony błękitnymi wodami Adriatyku. Kształtem przypomina serce, 

które od północy wyznaczają pasma górskie. Niewielka, północna część 

Istrii należy do Słowenii, do Włoch najbardziej w górę wysunięte 

miasteczko Muggia, ale zdecydowana większość półwyspu przypadła 

Chorwacji. Mieni się paletą trzech barw, stąd tradycyjnie dzieli się ją na 

Istrię Białą, Istrię Szarą i Istrię Czerwoną, w zależności od koloru ziemi. Na 

północy występują łagodne wzgórza białych skał wapiennych, w środkowej 

części dominują szare płaskowyże, a im dalej w kierunku południa, 

półwysep płonie w charakterystycznym kolorze spieczonej przez słońce do 

czerwoności gleby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

         Termin:  

  23.09– 1.10.2022 

W  

W programie: 

Rovinj               

Pula                       

Porec  

Motovun 

Rejs przez Kanał 

Limski, 

Degustacja trufli, 

wizyta w winnicy  

i destylarni 

połączona z 

degustacją wina       

i rakiji,   

2 pełne dni 

wypoczynku nad 

Adriatykiem     

__________   

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

info@podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 

 
 

 



 
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

1. DZIEŃ: SZCZECINEK  POZNAŃ OSTRÓW WIELKOPOLSKI                           piątek, 23.09.2022 r. 
 

Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych (Szczecinek ok. godz. 17.00, Poznań ok. godz. 19.00, 

Ostrów Wielkopolski ok. godz. 21.30) przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji. 

2. DZIEŃ: PÓŁWYSEP ISTRIA                                                                                       sobota, 24.09.2022 r. 

Przyjazd do hotelu ok. godz. 15.00, zakwaterowanie, czas wolny na relaks, kolacja i nocleg. 

3.DZIEŃ: KANAŁ LIMSKI-ROVINJ- DEGUSTACJA TRUFLI                            niedziela, 25.09.2022 r. 

Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę, w programie: 

rejs panoramiczny przez Kanał Limski do miasta Rovinj - 

ulubionego miasta artystów, nazywanego chorwackim Saint 

Tropez, spacer po mieście z lokalnym przewodnikiem 

(zobaczymy między innymi 

kościół św. Eufemii, ratusz, 

wieżę zegarową), następnie  

udamy się do rodzinnego 

gospodarstwa, gdzie z pokolenia na pokolenie pielęgnowana jest tradycja 

zbierania trufli. Członkowie rodziny opowiedzą nam, jak rozpoczęła się 

ich przygoda z tymi grzybami, o sposobie szukania oraz o psach, które 

odgrywają w tym procesie główną rolę. Po zapoznaniu się procesem 

zbierania i przygotowywania dań z tych najdroższych grzybów świata, 

udamy się na degustację różnych specjałów z truflami w roli głównej oraz 

skosztujemy lokalnego wina. Po degustacji powrót do hotelu, kolacja i 

nocleg. 

4. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                            poniedziałek, 26.09.2022 

r.  

Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg. Możliwość skorzystania z wycieczki 

fakultatywnej do Jaskini Postojna w Słowenii -  zwiedzanie Jaskini Postojnej (której łączna długość 

korytarzy wynosi ok. 25 km), zaliczanej do najpiękniejszych jaskiń naciekowych w Europie. Podziwianie 

zapierających dech stalaktytów i stalagmitów. Cześć trasy jaskini zwiedza się jadąc podziemnym 

pociągiem. Wycieczka realizowana jest przy min. 30 osobach chętnych - ok. 60 EUR/os.                  

5. DZIEŃ: POREC – MOTOVUN - DESTYLARIA RAKIJI                                        wtorek, 27.09.2022 r. 

Po śniadaniu wyruszymy się do Poreca – kolejnego miasta – 

symbolu Istrii, gdzie z przewodnikiem pospacerujemy po  

starówce otoczonej murami obronnymi, zwiedzimy Bazylikę 

Eufrazjusza – wpisaną na Listę 

UNESCO, następnie udamy się 

do Motovunu, urokliwego 

miasteczka położonego na 

wzgórzu o wysokości 277m, do  którego prowadzą schody                                                   

o 1052 stopniach. Dzięki malowniczej lokalizacji średniowiecznemu 

wyglądowi, Motovun zaliczany jest do jednych  z najpiękniejszych 



 
starych miast w basenie Morza  Śródziemnego. Jest ulubioną destynacją w turystyce kongresowej i 

kulturowej.  Pod koniec lipca odbywa się tu znany festiwal filmowy. Nasz licencjonowany przewodnik 

opowie o historii miasteczka i pokaże jego najcenniejsze zabytki. Podczas  spaceru będziemy mieć 

okazję podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę licznych lasów, gdzie rosną m.in. podziemne 

grzyby, czyli trufle. W winnicach otaczających wzgórze uprawiane są najbardziej szlachetne gatunki 

winogron. Często są to szczepy autochtoniczne, charakterystyczne tylko dla tego regionu. Po zwiedzaniu 

pojedziemy do lokalnej destylarni,  gdzie poznany tajniki produkcji lokalnego trunku, czyli rakiji oraz 

dżemów z lokalnych owoców, po oprowadzaniu skosztujemy produkowaną rakiję (3 gatunki rakiji i 3 

rodzaje dżemów). Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

6. DZIEŃ: PULA- WIZYTA NA WINNICY                                                                   środa, 28.09.2022 r. 

  

Po śniadaniu pojedziemy do największego miasta na Półwyspie 

Istria - Puli, podczas zwiedzania miasta  zobaczymy amfiteatr z 

czasów rzymskich, który jest jedną z najlepiej zachowanych tego 

typu budowli na świecie. Zobaczymy również antyczny Łuk 

Triumfalny Sergiusza, świątynie Augusta, Bramę Herkulesa oraz 

Forum z budynkiem ratusza miejskiego z XIII w, następnie udamy 

się na wizytę do lokalnej 

winnicy, gdzie  będziemy mieli 

okazję zapoznać się z historią i tradycją jednej z tutejszych winnic. 

Gospodarze opowiedzą nam ciekawie o długiej, rodzinnej tradycji 

uprawy winogron i zapoznają nas z procesem produkcji i 

leżakowania wina. Po prezentacji piwnicy i winnicy udamy się na 

degustację. Zostaniemy kiperami i pobawimy się smakami 

wytwornych istriańskich win, z dodatkiem innych lokalnych 

delicji (degustacja 3 gatunków wina). Powrót do hotelu, kolacja i 

nocleg. 

 

7. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                             czwartek, 29.09.2022 r. 
 

Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg. 

8. DZIEŃ: WYJAZD W DROGĘ POWROTNĄ DO DOMU                                      piątek, 30.09.2022 r. 

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd tranzytowy do Polski. Powrót do Ostrowa Wielkopolskiego 

ok. 2.00 w nocy, do Szczecinka ok. 7.00 rano 9 dnia wycieczki czyli 1.10.2022. Zakończenie 

świadczeń. 

TERMIN: 

           23.09-01.10.2021 
 
Cena podstawowa: 1895 zł od osoby 

dorosłej przy grupie minimum  
40 osób 

1490 zł dla dzieci do 14 lat 
zakwaterowanych w pokoju z 2 

osobami dorosłymi 
 
 

 



 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, WC);    

•  6 noclegów w resorcie wypoczynkowym o standardzie 4*na Półwyspie Istria w miejscowości Rovinj, 

Chorwacja; 

• wyżywienie: 6 śniadań i 6 kolacji w formie bogatego bufetu; 

• opieka pilota; 

• ubezpieczenie pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 3.000 EUR  T.U. UNIQA - ubezpieczenie 

obejmuje choroby przewlekłe T.U. UNIQA; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Zwrotów; 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                  . 

• obligatoryjna kwota 135 EUR od osoby dorosłej i 95 EUR od dziecka, które nie ukończyło  

14 lat  zbierana w autokarze, przeznaczona na realizację programu wycieczki: bilety wstępu do Amfiteatru 

w Puli, Bazyliki w Porecu,  rejs panoramiczny, wizyty i degustacje trufli, wina i rakiji opisane w programie, 

wjazdy do miast, parkingi, usługi lokalnych przewodników, zestawy słuchawkowe, taksa klimatyczna; 

• napoje do kolacji.  

 

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. – 110 EUR,  

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i  o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID-19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Chorwacji będzie 

wymagany test na obecność COVID-19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.  

WARTO WIEDZIEĆ: 
Waluta 

Obowiązującą walutą w Chorwacji jest kuna chorwacka. 
Płatność kartą 

W większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie 
wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 

Ważne 
Sugerujemy zabrać wygodne buty, kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy oraz kremy z filtrami do 

opalania. 
Dokumenty podróży 

Każdy Uczestnik wycieczki musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub 
paszport. Warto zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 

 


