
Oferta 1

Wyżywienie Śniadanie i obiadokolacje
Zakwaterowanie Miejsce w pokoju
Organizator Almatur
Podróż tam Wyjazd z Wrocław do dnia 30.04.2022 godz. 12:45 - 00:00

Adriatyk Tour - Chorwacja - Bośnia I
Hercegowina 
Chorwacja / Wyc. Objazdowe



 PLN
za osobę

2089

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Opis: 
Rejs statkiem po Plitwickich Jeziorach - Zabytkowe miasta Dalmacji: Trogir i Split - Dubrownik - "Perła Adriatyku" - Medjugorie - miejsce objawienia Matki Boskiej - Szybenik -
miasto twierdz - Wodospady rzeki Krka - Zagrzeb - stolica Chorwacji 
Program: 
1 dzień: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. 2 dzień: W
godzinach porannych przyjazd do Parku Narodowego w Plitwicach, największego i najstarszego w Chorwacji, wpisanego na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO. W
parku, na długości ponad 8 km znajduje się 16 turkusowych jezior położonych tarasowo i połączonych ze sobą niezliczoną ilością wodospadów. Spacer malowniczymi ścieżkami i
rejs statkiem spacerowym po największym i najgłębszym jeziorze Kozjak. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 3 dzień: Po śniadaniu przejazd do Trogiru -
urokliwego nadmorskiego miasteczka. Spacer po wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO starówce, gdzie zobaczymy m.in.
średniowieczny ratusz z przełomu XIV i XV w. i zwiedzimy katedrę św. Wawrzyńca z XIII - wiecznym portalem. Następnie przejazd do Splitu – kolejnego zabytkowego miasta
Dalmacji. Podczas spaceru po Starym Mieście zwiedzimy znajdujące się tu zabytki: antyczny Pałac cesarza Dioklecjana, otoczony kolumnami przepiękny Perystyl i świątynię
Jupitera. Zobaczymy także Złote Bramy Miejskie, ratusz z XV wieku i najwęższą uliczkę miasta. Czas wolny, a następnie przejazd widokową trasą wzdłuż wybrzeża Adriatyku do
hotelu na kolację i nocleg. 4 dzień: Po śniadaniu przejazd do Dubrownika, zwanego „Perłą Adriatyku”. Stare Miasto Dubrownika zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO. Zobaczymy: Studnię Onufrego, kolumnę Orlando, Pałac Sponza z XVI w., Pałac Rektorów z XV w. - dawną siedzibę władz Republiki Dubrownickiej – obecnie muzeum.
Pospacerujemy ulicą Stradun i odwiedzimy także katedrę i słynną aptekę mieszczącą się w klasztorze Franciszkanów. Czas wolny. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 5 dzień: Po
śniadaniu czas wolny - pobyt wypoczynkowy nad Adriatykiem. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w Fish Picnicu. Kolacja, nocleg. 6 dzień: Po śniadaniu przejazd do
Medjugorie, miasteczka w Bośni i Hercegowinie, gdzie w 1981 roku objawiła się Matka Boska - Królowa Pokoju. Wspólne wejście do miejsca pierwszych objawień (druga stacja
Drogi Różańcowej). Powrót do centrum wioski i czas wolny. Następnie przejazd do położonego nad rwącą rzeką Neretwą Mostaru, średniowiecznego miasteczka założonego przez
Turków. Jego najcenniejszym zabytkiem jest XVI – wieczny kamienny Stary Most.Podczas spaceru wybrukowanymi białym kamieniem uliczkami zobaczymy: meczet oraz Muzeum
Bośni i Hercegowiny Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 7 dzień: Po śniadaniu przejazd do Szybenika - miasta twierdz. Spacer kamiennymi uliczkami Starego Miasta i
zwiedzanie wnętrz XV - wiecznej katedry św. Jakuba - najciekawszego zabytku miasta, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czas wolny. Przejazd do Parku
Narodowego Krka, utworzonego w dolinie najpiękniejszej w Chorwacji rzeki Krka. Spacer widokowymi ścieżkami i relaks (z możliwością kąpieli) przy największym wodospadzie
Skradinski Buk. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 8 dzień: Po śniadaniu przejazd do stolicy Chorwacji – rozległego Zagrzebia. Wjazd do centrum i spacer po Starym Mieście.
Zobaczymy m.in. kościół św. Marka, wieżę Lotrsćak, Plac Bana Josipa Jelaćića, a także podziwiać będziemy wnętrze katedry Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Czas
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 9 dzień: Kontynuacja przejazdu przez Słowenię, Austrię, Czechy. Powrót do Polski w godzinach porannych. 
Program fakultatywny: 
- Fish Picnic ok. 35 EUR. 
Świadczenia: 
 
Zakwaterowanie: 
6 noclegów w hotelach o standardzie**/*** , większość w miejscowościach nadmorskich. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, w większości hoteli z TV i
balkonami. W hotelach restauracja, bar, kantor wymiany walut niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania. 
Wyżywienie: 
6 śniadań w formie bufetu, 6 kolacji. 
Transport: 
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.



Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

 
Ubezpieczenie: 
Signal Iduna S.A. Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 
Uwagi praktyczne: 
Podana kwota na realizację program może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych .Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty(dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska-Białej i Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie. Przejazd: Katowice - Plitwice (ok. 850 km) – ok.14 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3500 km. Sugerujemy zabranie peleryny
przeciw deszczowej, mogą przydać się podczas złych warunków atmosferycznych, a także przy zwiedzaniu Plitwickich Jezior. Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i
obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania Unijnego Certyfikatu Covid (do pobrania z
Internetowego Konta Pacjenta) lub aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą:
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w trakcie wyjazdu, ramowy program wycieczki może być zmodyfikowany, a dostęp
do niektórych zwiedzanych miejsc ograniczony. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na naszej stronie internetowej. Informacja o cenie: 
Cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide.
Koszt – ok. 120 EUR. - programu fakultatywnego. - podana wysokość pakietu kosztów programowych ma charakter orientacyjny. Może on ulec nawet znaczącej zmianie w związku
z ograniczeniami covidowymi, zmianami taryf i koniecznością wcześniejszych opłat rezerwacyjnych.Szczegółowych informacji udzieli pilot na wycieczce. Podana cena imprezy nie
zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł.


