Termin:
09.07- 19.07.2022

W programie:
Szybenik
Medjugorie
wodospad Kravica
Mostar
Korczula
Zadar
Fish piknik
2 dni wypoczynku
CHORWACJA, BOŚNIA I HERCEGOWINA,

nad Adriatykiem

BAŁKAŃSKI CZAR I TURKUSOWE MORZE
Wycieczka autokarem,
Chorwacja - krystalicznie czyste morze, dziewicza przyroda,
wspaniałe krajobrazy, zabytki wpisane na listę UNESCO i
bałkański klimat!
Bośnia i Hercegowina - to kraj z pięknymi zabytkami,
mieszkanką kultur i cudownymi krajobrazami. To wciąż
nieodkryta część Bałkanów, idealna na urlop pełen wrażeń.
Znajdziemy tu wiele miejsc, które zauroczą nas swoją atmosferą.
Celem wielu pielgrzymów jest słynne Medjugorie położone w
południowej części kraju. Podczas wakacji w Bośni i Hercegowinie
warto zobaczyć stary most w Mostarze oraz tętniący życiem
nadmorski kurort Neum. Majestatyczne góry, turkusowe rzeki,
wodospady i skąpane w słońcu winnice tworzą niezwykły krajobraz
tego bałkańskiego kraju. Zachwyci nas również gościnność
mieszkańców, smaczna kuchnia oraz lokalny folklor!

Transport: autokar
Przewozy
Pasażerskie DANA

BIURO PODRÓŻY
SYLVIA

Sylwia Górna
ul. Grabowska 82
63-400 Ostrów
Wielkopolski
FB @podrozesylvia.pl
www.podrozesylvia.pl
+48 501464810

PROGRAM:
1. DZIEŃ: SZCZECINEK – RADOMIN – OSTRÓW WLKP. – PRZEJAZD NOCNY sobota, 9.07.2022
Wyjazd ze Szczecinka ok. godz. 19:00, następnie z Radomina i w nocy z Ostrowa Wielkopolskiego.
Nocny przejazd przez Polskę.
2. DZIEŃ: Chorwacja okolice ZAGRZEBIA
niedziela, 10.07.2022 r.
Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji i zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po
podróży. Kolacja i nocleg.
3. DZIEŃ: SZYBENIK - MEDJUGORIE
poniedziałek, 11.07.2022 r.
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Bośni i
Hercegowiny. Po drodze zwiedzanie Szybenika- najstarszego
chorwackiego miasta na wybrzeżu adriatyckim. Spacer po
miasteczku: Katedra św. Jakuba, znajdująca się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO, Pałac Rektorów, Plac
Republiki Chorwackiej, czas wolny, następnie przejazd do
Medjugorie, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
4. DZIEŃ: MEDJUGORIE

wtorek, 12.07.2022r.

Wczesne śniadanie i dla chętnych wejście na Górę Objawień,
oraz zwiedzanie miejsc kultu maryjnego w Medjugorie, czas
wolny, kolacja i nocleg.

5. DZIEŃ: WODOSPADY KRAVICA i MOSTAR
środa, 13.07.2022 r.
Śniadanie, wykwaterowanie, wizyta nad wodospadami Kravica, znajdującymi się na rzece Trebizat
w Bośni i Hercegowinie. Wodospady rozciągają się na ponad
100 metrach szerokości, a spadek poziomu wód dochodzi do
25 m (istnieje możliwość kąpieli), następnie przejazd do
Mostaru zwiedzanie z przewodnikiem starówki, m.in.: słynny
kamienny most na rzece Neretwie - zabytek wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, Meczet Koski MechmedPaszy. Spacer dawną dzielnicą kupców i rzemieślników, w
której zachowała się typowa zabudowa z czasów osmańskich.
Przejazd do miejscowości położonej nad Adriatykiem - Neum. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
6. DZIEŃ: WYPOCZYNEK i FISH PIKNIK
Śniadanie, dzień wolny na plażowanie z możliwością kąpieli.
W godzinach południowych fish
piknik - wycieczka statkiem po
zatoce połączona z wypoczynkiem,
muzyką i kąpielą w morzu. Podczas
wycieczki serwowany jest posiłek.
Wieczorem kolacja i nocleg.

czwartek, 14.07.2022 r.

7. DZIEŃ: PÓŁWYSEP PELJESAC I WYSPA KORCZULA
piątek, 15.07.2022 r.
Śniadanie, wycieczka na Peljesac, najdłuższy i niezwykle
malowniczy Półwysep Chorwacji do miasteczka Orebic, skąd
przepłyniemy łódką na wyspę Korczula (miejsce urodzenia
słynnego podróżnika Marco Polo), zwiedzanie stolicy wyspy,
degustacja win produkowanych na półwyspie, powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.

8. DZIEŃ: WYPOCZYNEK
Śniadanie, dzień wolny na plażowanie i wypoczynek.
9. DZIEŃ: ZADAR
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do tętniącego
życiem Zadaru, wizyta w mieście, którego początki sięgają IX
w. p.n.e., słynącego również z Maraschino – likieru z
miejscowego gatunku wiśni maraska. Spacer po starówce:
jedyne na świecie organy morskie, rotunda św. Donata –
symbol miasta, pozostałości rzymskiego forum. Czas wolny,
przejazd do hotelu w okolicy Zagrzebia, zakwaterowanie,
kolacja i nocleg.
10. DZIEŃ: WYJAZD W DROGĘ POWROTNĄ
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski.

sobota, 16.07.2022 r.
niedziela, 17.07.2022 r.

poniedziałek,18.07.2022 r.

11. DZIEŃ: POWRÓT
Przyjazd nad ranem do Polski. Zakończenie świadczeń.

wtorek, 19.08.2022 r.

TERMIN:

9.07 – 19.07.2022

Cena podstawowa:

2290 zł od osoby przy grupie min.
45 osób
1890 zł dla dziecka do 14 lat
zakwaterowanego z 2 osobami
dorosłymi
CENA PODSTAWOWA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,

.

•

8 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych z łazienkami w hotelach 3* i 4*wg kategoryzacji lokalnej,
(1 nocleg w hotelu 3* w okolicy miejscowości Duga Resa w Chorwacji, 2 noclegi w hotelu 4* w
Medjugorie w BIH, 4 noclegi w hotelu 4* w Neum (nad Adriatykiem) w BIH, 1 nocleg w hotelu
3*w okolicy Zagrzebia w Chorwacji,

•

wyżywienie: 8 śniadań,

•

podstawowe ubezpieczenie NNW do 3.000 EUR i KL do 20.000 EUR (obejmuje choroby
przewlekłe), T.U. UNIQA

•

opieka pilota podczas całego wyjazdu,

•

składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

CENA PODSTAWOWA NIE ZAWIERA:
.
• Obligatoryjna kwota 150 EUR od osoby dorosłej i 125 EUR od dziecka do 18 lat
przeznaczona na 8 kolacji wg programu i realizację programu: na bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty za wjazdy do miast, parkingi, fish picnic, wynajem zestawów słuchawkowych,
usługi lokalnych przewodników, taksę klimatyczną. Uwaga: podana kwota kalkulowana jest na
rok 2020, w roku 2021 ceny mogą ulec zmianie i może nastąpić nieznaczna podwyżka.
• napojów do kolacji.
DODATKOWE INFORMACJE:
.
• dopłaty do pokoju 1-os. – 130 EUR,
• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest
ramowy i o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki.
WARTO WIEDZIEĆ:
Waluta
Obowiązującą walutą w Chorwacji jest KUNA, w Czarnogórze EURO, Bośnia i Hercegowina – marka
zamienna. Proponujemy zabrać ze sobą EURO oraz kuny chorwackie. W BiH można płacić w EURO.
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 oraz kremy z filtrami do opalania.
Dokumenty podróży
Każdy uczestnik musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport.
Proponujemy zabrać ze sobą na wyjazd również kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego).

