WYCIECZKA

CHORWACJA
ZAGRZEB – PARK NARODOWY JEZIOR PLITWICKICH – SPLIT – TROGIR –
DUBROWNIK – KRKA – SZYBENIK – JASKINIA POSTOJNA
1 dzień
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd w kierunku Chorwacji. Całodzienny przejazd
przez Polskę i Czechy. W trakcie podróży obiadokolacja w restauracji.
Wieczorem przyjazd w okolice Mikulova, zakwaterowanie w hotelu **/***
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę do Chorwacji. Przejazd przez Austrię
i Słowenię. Po południu przyjazd do Zagrzebia. Zwiedzanie ZAGRZEBIA:
spacer po Starym Mieście, Wieża Lotrscak, plac i kościół św. Marka, Pałac Bana siedziba prezydenta Chorwacji, Katedra św. Stefana, Tkalc - najbardziej
popularny deptak w mieście. Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu ***
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) w Zagrzebiu lub okolicach.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do PARKU NARODOWEGO JEZIOR PLITWICKICH:
jeziora leżą na wysokości od 503 do 639 m n.p.m. Jeden ze strumieni zasilających
jeziora - Plitwica - tworzy wodospad o wysokości 78 metrów. Długość
wszystkich jezior wynosi ponad 8 kilometrów, a ich łączna powierzchnia - ok.
200 hektarów. Największe jezioro Kozjak ma powierzchnię 80 hektarów. Jeziora
oddzielone są od siebie groblami, na których tworzą się wodospady, a naliczono
ich tutaj ponad 90. Na terenie Parku znajdują się również jaskinie. Największe
z nich ma długość 160 metrów. Po południu przejazd w okolice Trogiru.
Zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym), obiadokolacja, nocleg.
4 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.
5 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.
6 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.
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7 dzień
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Postojnej na
Słowenii. Po południu zwiedzanie JASKINI POSTOJNEJ jednej z największych
jaskiń Europy o łącznej długości 22 kilometrów. Obiadokolacja w restauracji.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd nocny przez Austrię
i Czechy.
8 dzień
Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
•

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

•

opłaty drogowe, parkingi i podatki,

•

6 noclegów w hotelach *** zgodnie z programem
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),

•

6 śniadań, 7 obiadokolacji,

•

opiekę pilota wycieczki na całej trasie,

•

usługi przewodników miejscowych,

•

ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”,

•

podatek vat,

•

turystyczny fundusz gwarancyjny.

OSÓB
45 i więcej
40 – 44
35 – 39
30 – 34

CENA
1.955,2.060,2.205,2.385,-

Cena nie obejmuje:
•

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 90 €/os.

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system oprowadzania, umożliwiający
klientowi wygodny sposób zwiedzania – koszt 40 zł/os.
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