
Lato 2022

Z  IPA  JASTRZĘBIE 
Bośnia i Hercegowina

14.07.2022 – 25.07.2022 
11 noclegów 

(Trogir , Mostar-Medjugorie, Dubrownik, Safari Neretva )

     

Cena:  2600  zł/os  + 20 euro  -   Osoba dorosła   



                 1850 zł /os  + 10 euro   -   Dziecko do 12 lat

GRAND HOTEL NEUM ****

ZAPISY Z ZALICZKĄ  300 ZŁ /OS  DO 30.12.2021
KONTAKT TEL : 667632047 

Obowiązuje paszport Covid-19
 
PROGRAM RAMOWY: ( Mostar-Medjugorie, Dubrownik, Safari Neretva)
14.07; wyjazd z miejsca zbiórki godz.5 rano , przejazd do  hotelu tranzytowego w Chorwacji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
15.07; śniadanie, przejazd do Trogiru, zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem, przyjazd do Neum, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg. 
16.07; śniadanie, czas na odpoczynek, plażowanie, spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg 
17.07; śniadanie, wycieczka do Dubrownika, zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
18.07; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, około godz. 20,30 rejs statkiem Panorama Neum, nocleg.
19.07; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja , nocleg.
20.07; śniadanie, , wycieczka do Mostaru i Medjugorie, zwiedzanie Starego Miasta i słynnego mostu w Mostarze, Medjugorie- kościół parafialny, 
Góra Objawień, degustacja,  powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
21.07; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja , nocleg.
22.07;śniadani, plażowanie lub Safaru Neretwa, powrót do hotelu w Neum, obiadokolacja, nocleg.
23.07; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
24.07; śniadanie, przejazd do hotelu tranzytowego, obiadokolacja, nocleg.
25.07; śniadanie, powrót do Polski- przyjazd do Jastrzebie Zdrój   około godz. 20

           

        Neum ( BiH) - to znana turystyczna miejscowość. Doskonałe położenie Neum ( Dubrownik 65 km; Medjugorie 60  km, Mostar 75 km ; Split 140 
km) daje wspaniałe możliwości jednodniowych wypadów.
Grand Hotel  Neum ****   obiekt z wieloletnią tradycją, odnowiony i zmodernizowany  w 2014,  posiada 380 luksusowych 2, 3 i 4 osobowych  
pokoi. Oddalony o 80 metrów od morza do którego gości zwożą hotelowa windy. 
Plaża własna, żwirkowo-betonowa. Na plaży leżaki ( płatne ), bar, restauracja-sezon. 
Wyposażenie pokoi: klimatyzacja, lodówka, TV SAT, telefon, sejf , WiFi. W łazience ;  prysznic lub wanna, suszarka do włosów, kosmetyki. 
Wszystkie pokoje posiadają balkon i widok na morze. Pokoje 2 + 1 ; łóżko małżeńskie + rozkładana sofa.                                                                               
Do dyspozycji gości:  basen z morską wodą; leżaki bezpłatne w ograniczonej ilości, basen dla dzieci, basen na dachu – płatny,  wellness & spa 
centrum-płatne, parking, siłownia, sauna przy basenie.
Wyżywienie : śniadanie, obiadokolacja bufet – napoje płatne dodatkowo. 
Do centrum miejscowości 500 metrów.
Wycieczki:
Medjugorie - miejsce wyjątkowe- odwiedzane przez ludzi ze wszystkich krajów świata. Nie ma dnia, ani pory roku , żeby nie można było tu usłyszeć 
różnych języków. To w Medjugorie 24 czerwca 1981 roku, na przysiółku wioski Bijakovici objawiła się Matka Boska.
Mostar -nieformalna stolica Hercegowiny. Głównym zabytkiem miasta jest XVI-wieczny kamienny Stary Most, wybudowany w 1566. 
W wyniku wojny w byłej Jugosławii został zburzony  w listopadzie 1993 roku. Ponownie odbudowany w lipcu 2004 roku.

http://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://pl.wikipedia.org/wiki/1993
http://pl.wikipedia.org/wiki/1566
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Most_w_Mostarze
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hercegowina


Foto Safari Neretva-rejs kanałami rzeki Neretvy  wśród trzcin i śpiewu ptactwa. Wycieczka kończy się smacznym  regionalnym obiadem , degustacją
wina, domowej rakii i tańcami  przy akompaniamencie  dalmatyńskiej muzyki.
Dubrownik-najpiękniejsze chorwackie miasto i  jedno z najpiękniejszych na świecie.

Świadczenia     zawarte     w     cenie:  
* przejazd luksusowym autokarem – wc , video, barek
* 1 nocleg tranzytowy w Chorwacji, Hotel Zagi*** ; obiadokolacja-serwowana, nocleg, śniadanie-bufet
* 9 noclegów w Grand Hotelu Neum **** pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (wanna-prysznic) balkon, klimatyzacja, lodówka, TV
* 9 śniadań i 9 obiadokolacji – bufet, napoje płatne dodatkowo
* w cenie pobytu w  hotelu - basen, sauna przy basenie, sala ćwiczeń ( stacjonarne  rowery, atlas) / proszę zabrać dodatkowy ubiór / 
*  rejs  statkiem Panorama –Neum (90 min) po kolacji
* opieka pilota
* 1 nocleg tranzytowy w Chorwacji, Hotel Zagi *** ; obiadokolacja- serwowana, nocleg, śniadanie-bufet
* ubezpieczenie UNIQA –KL 10 000euro,NNW -2 000 EURO, bagaż -200 euro ( nie obejmuje chorób przewlekłych)
* podatek VAT
* opłata Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego-zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334)
oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego-zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379,poz. 1842, późn. zm. 2).

  
Opłata  Obowiązkowa  -  lokalnych  przewodników,  opłaty  wjazdowej  ,  parkingi   ;  Trogir,  Mostar,
Dubrownik; 
Osoba dorosła  -  20 euro/os
Dziecko   -                10 euro/os 

Oplata będzie zbierana  w Autobusie 

Cena nie zawiera:
Safari Neretva  26 euro/os 

Max 50  os
                                  BIURO TURYSTYCZNE     "TON TRAVEL" Wodzisław  Śląski


