
WYCIECZKAWYCIECZKA
CHORWACJACHORWACJA

28.04.2021 – 04.05.202128.04.2021 – 04.05.2021

Chorwacja: rozpościera  się  od  końca  wschodnich  krańców  Alp,  aż  po  wybrzeże  Morza
Adriatyckiego, tworząc bajeczny krajobraz olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok z
ciepłym czystym morzem i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny klimat sprawia
iż  jest  to  idealne  miejsce  do  wypoczynku  i  czyni  z  Chorwacji  jeden  z  najpiękniejszych
turystycznie krajów Europy.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

1 1 DDZIEŃZIEŃ  28.04.2021  28.04.2021
Wyjazd z Polski GODZ. 18.00, przejazd nocny do Chorwacji.

2 D2 DZIEŃZIEŃ  29.04.2021  29.04.2021
Podczas przejazdu ok godz. 10,00 zwiedzamy Trogir - Stare Miasto wpisane na Światową listę 
Unesco z polskojęzycznym przewodnikiem. Przyjazd na zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg

3 D3 DZIEŃZIEŃ 30.04.2021 30.04.2021
Śniadanie, dzień na plażowanie, obiadokolacja, ok 20,30 rejs statkiem Panorama Neum 90 minut, 
nocleg

4 D4 DZIEŃZIEŃ 01.05.2021 01.05.2021
Śniadanie, wycieczka do Dubrownika zwanego "Perłą Chorwacji". Zwiedzanie miasta wpisanego 
na światową listę Unesco, czas wolny- spacer słynną Ulicą Stradun, powrót, obiadokolacja, nocleg.

5 D5 DZIEŃZIEŃ 02.05.2021 02.05.2021
Śniadanie, wycieczka kanałami rzeki Neretwy ( foto safari rzeką Neretwą) ,delta rzeki Neretwy jest 
rozległym terenem, z bogatą florą i fauną, szczególnie znana jest z lęgowisk wielu rodzajów 
ptactwa, wycieczka kończy się smacznym obiadem z winem, rakiją i lokalną muzyką,  powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg

6 D6 DZIEŃZIEŃ 03.05.2021 03.05.2021
Śniadanie,wykwaterowanie, przejazd do Splitu zwiedzanie miasta pałacu z polskojęzycznym 
przewodnikiem. Przejazd na nocleg tranzytowy w okolice Zagrzebia, obiadokolacja , nocleg.

7 D7 DZIEŃZIEŃ 04.05.2021 04.05.2021
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych



Cena 1050 zł/osoba i zawiera:
- Przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
- 4 noclegi w hotelu 4* 
- 1 nocleg tranzytowy w hotelu w okolicach Zagrzebia
- Kolacja serwowana, śniadanie bufet
- 4 obiadokolacje
- 4 śniadania bufet napoje płatne dodatkowo
- Rejs statkiem Panorama Neum
- Opieka pilota, 
- Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż 
- Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:

Opłaty lokalnych przewodników Trogir, Split, Dubrownik i opłat miejskich 15 € ponosi każda
osoba  bez względu na wiek. Rejs Neretwa 26 € od osoby (wyliczono przy 40 osobach).

UWAGA !!!

1. Program jest ramowy i wyliczony na dzień 20.06.2020 ceny w 2021 mogą 
się nieco zmienić np. bilety wstępów, kurs walut, ceny paliwa,

2. Zaliczkę w wysokości 300zł na poczet wycieczki należy wpłacić do dnia 
30.09.2020r

3. Jeśli któraś z osób chcących wziąć udział w wycieczce  dokonała zaliczki 
na wyjazd do Petersburga może ją scedować na poczet wycieczki do 
Chorwacji. 

MULTITUR BIURO PODRÓMULTITUR BIURO PODRÓŻŻYY

Wszelkich informacji dotyczących wycieczki udzielam

pod nr tel. 667-632-047


