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CHORWACJA 
SPLIT – TROGIR – DUBROWNIK – WODOSPADY RZEKI KRKA – SZYBENIK – 

PARK NARODOWY JEZIOR PLITWICKICH 

 
1 dzień 

 

Po południu (ok. 16:00) wyjazd w kierunku Chorwacji. Przejazd przez Polskę, 

Czechy i Austrię.  

 

2 dzień 
 

Podróż przez Słowenię i Chorwację. Około 14:00 przyjazd w okolice Trogiru, 

zakwaterowanie w hotelu turystycznym lub w apartamentach w bezpośredniej 

bliskości morza (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami). Po południu CZAS DO 

DYSPOZYCJI GRUPY I WYPOCZYNEK NA PLAŻY. Obiadokolacja, nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wycieczka autokarowa do SPLITU (spacer deptakiem Riva, Stare 

Miasto z unikalną architekturą kilku epok, jedyny zachowany w całości rzymski 

pałac – Pałac Dioklecjana, charakterystyczny bałkański bazar oraz największy 

port południowej Chorwacji). Po południu zwiedzanie TROGIRU (miasto 

założone przez Greków, malowniczo położonego ze wspaniale zachowaną 

średniowieczną starówką). Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

4 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienny wycieczka autokarowa do DUBROWNIKA 

(średniowieczne miasto, klejnot południowej Dalmacji, wpisany do rejestru 

światowego dziedzictwa zabytkowego UNESCO. Dubrownik ma długoletnią 

tradycję turystyczną. Miasto muzeów i festiwali, gościńców i restauracji, miasto 

łagodnego śródziemnomorskiego klimatu i przepięknych pejzaży). Wieczorem 

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

5 dzień 
 

Po śniadaniu wycieczka autokarowa do WODOSPADÓW RZEKI KRKA  

(16 spiętrzeń na rzece Krka tworzy kompleks malowniczych wodospadów, 

składających się na naturalny Park Wodny) oraz SZYBENIKA (wszystkie uliczki 

w centrum prowadzą w kierunku twierdzy, górującej nad miastem, z której 

rozpościera się wspaniała panorama miasta. Najważniejszym jednak obiektem 

jest monumentalny plac centralny z katedrą Św. Jakuba – najwspanialszym 

zabytkiem wczesnorenesansowej Chorwacji, będącym na liście zabytków 

UNESCO). Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

6 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, a następnie przejazd do PARKU 

NARODOWEGO JEZIOR PLITWICKICH – jednego z najpiękniejszych miejsc 

na Ziemi, wpisanego na listę UNESCO. Park położony jest w malowniczej 

dolinie, gdzie krystalicznie czyste jeziora o turkusowej barwie wraz  

z otaczającymi je lśniąco-białymi skalnymi ścianami tworzą jedyną w swoim 

rodzaju kompozycję. Park obejmuje szesnaście jezior połączonych wodospadami 

i kaskadami wraz z wapienno-dolomitowym otoczeniem (kaniony, jaskinie  

i porośnięte lasem góry). Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Przejazd nocny przez Słowenię i Austrię. 

 

7 dzień 
 

Całodzienny przejazd przez Czechy i Polskę. Zakończenie wycieczki  

w godzinach popołudniowych. 

 

 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 



Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, autostrady, parkingi i podatki, 

• 4 noclegów w hotelach lub pensjonatach zgodnie z programem 

(pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 

• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW, 

• podatek vat, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Cena nie obejmuje: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 365 HRK  -  tj. ok. 240 zł/os. 

 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Split – Piwnice Pałacu Dioklecjana ………………………………………….……….. ok. 25 kun – tj. ok. 17 zł/os. 

• Trogir – Katedra ………………………………………………………………………... ok. 35 kun – tj. ok. 23 zł/os.  

• Dubrownik - Klasztor Franciszkański ze Starą Apteką ……………………………. ok. 20 kun – tj. ok. 13 zł/os.  

• Dubrownik - Stare mury miejskie ……………………………………………………. ok. 100 kun – tj. ok. 65 zł/os. 

• Szybenik – Katedra …………………………………………………………………….. ok. 15 kun – tj. ok. 9 zł/os. 

• Wodospady Rzeki Krka ……………………………………………………………….. ok. 70 kun – tj. ok. 45 zł/os. 

• Park Narodowy Jezior Plitwickich …………………………………………………… ok. 100 kun – tj. ok. 65 zł/os. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

• wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą posiadać ważne paszporty lub dowody osobiste !!! 

• uczestnicy wyjazdu muszą być przygotowani finansowo na wyżywienie w trakcie podróży do i z Chorwacji 

(z wyjątkiem posiłków wymienionych w programie). 

 

DZIECI CENA 

46 – 51 1.770,- 

41 – 45 1.905,- 

35 – 40 2.060,- 

 cena obowiązuje do 31.12.2023 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 

 


