Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Zagreb (Karlobag) 
Chorwacja / Kvarner / Karlobag

Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive Light
Pokój 2 osobowy z możliwością 1 dostawki

Organizator

Euro Pol Tour

Podróż tam

Wyjazd z Wrocław do Karlobag dnia 22.07.2022 godz. 13:30 - 12:30

Powrót

Wyjazd z Karlobag do Wrocław dnia 30.07.2022 godz. 00:00 - 00:00

2125 PLN
za osobę

Opis oferty
Oferta:
Kraj - CHORWACJA Region - KVARNER Miejscowość - KARLOBAG Rodzaj oferty - wczasy z wyżywieniem, autokarem, 10 dni Zakwaterowanie - Hotel ZAGREB*** Kod - CHO9039
SUPER ZNIŻKI DLA DZIECI! NAPOJE DO OBIADOKOLACJI - SOKI - PIWO - WINO - ITP. - BEZ OGRANICZEŃ, ZAWARTE W CENIE!
Położenie:
Karlobag to malownicza miejscowość u podnóża gór Velebit, z prześlicznym widokiem na wyspę Pag. Widoki są jeszcze piękniejsze gdy wdrapiemy się na szczyt. To cudowne
połączenie gór z morzem, z uroczym małym portem, starym miastem, kameralnymi tawernami. Miejscowość wypoczynkowa z zachowanym klimatem małego rybackiego
miasteczka.
Opis:
Hotel idealnie położony, tuż przy morzu, z animacjami (16.06-31.08) dla dzieci i dorosłych, muzyką na żywo 5 razy w tygodniu (27.06-20.09) i SPA. Każdy nasz gość otrzyma
bezpłatnie godzinny pobyt w saunie i zniżkę 25% na wybrane usługi wellness /masaże i jacuzzi/. W hotelu - - odkryty basen kąpielowy, - kryty basen kąpielowy, - restauracja, - bar,
- strefa SPA, - boisko do siatkówki, miejsce do gry w tenisa ziemnego, minigolf. UWAGA - BASEN ZEWNĘTRZNY CZYNNY OD POCZĄTKU CZERWCA DO KOŃCA WRZEŚNIA.
Odległości:
Centrum - ok. 300 m.
Plaża:
ok. 50 m, betonowo-żwirowa.
Typ zakwaterowania:
Wszystkie pokoje wyposażone są w - - prywatną łazienkę, - TV, - klimatyzację, - małą lodówkę (typu minibarek), - WiFi. Pokoje usytuowane są w budynku głównym lub pawilonach.
Pawilony - - typ D - pokoje 2-osobowe, - typ D1 - pokoje 2-osobowe z możliwością 1 dostawki, - typ D2 - pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek. Budynek główny - pokoje
odnowione, częściowo nowe meble - - typ D2L - pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek z balkonem lub z zadaszonym tarasem (położone na parterze), - typ D2M - pokoje 2osobowe z możliwością 2 dostawek z balkonem w kierunku morza.
Wyżywienie:
Do wyboru - - All inclusive light - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu oraz napoje do obiadokolacji (nielimitowany dostęp do wody, lokalnego piwa, wina, soku itp. na
terenie restauracji podczas obiadokolacji + "welcome drink" w dniu przyjazdu) lub za dopłatą (500 zł/1 osoba/1 turnus) - All inclusive Plus - śniadanie w formie bufetu, lunch w
formie bufetu z napojami, obiadokolacja w formie bufetu z napojami. Bezpłatne napoje - piwo, wino, brandy, wódka, grappa, cola, fanta, woda, kawa, lokalna cola i ciasteczka w
barze w godz. 11.00-21.30 oraz napoje - piwo, cola, fanta, woda przy basenie w godz. 10.00-19.00.
Program:
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd na miejsce w godz. przedpołudniowych, czas wolny, ok. godz. 15.00 zajmowanie
pokoi, obiadokolacja, nocleg. 3-8 DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, wyżywienie wg wybranego wariantu, nocleg, 9 DZIEŃ - śniadanie, opuszczenie pokoi (do godz. 9.00), czas
wolny, wyjazd w drogę powrotną w godzinach południowych. 10 DZIEŃ - przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Katowice - ok. 09.30).
Transport:
Przejazd komfortowym autokarem z barkiem, toaletą i klimatyzacją. Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców. Godz. i miejsca
wyjazdów LineId- 609 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 17-00 Gliwice, Stacja Shell ul. Rybnicka 18-00 Katowice, Międzynarodowy
Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 18-30 Tychy, Stacja benzynowa Orlen ul. Beskidzka 60 18-45 Pszczyna, Stacja benzynowa "Borim" przy trasie obok IG Logis cs 19-00 BielskoBiała, PKS dolny poziom 19-30 Cieszyn, Stacja AMIC przy trasie Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 617 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną
godziną wyjazdu 09-30 Jelenia Góra, ul.Teatralna - 150 PLN 10-30 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy obok IKEA - 150 PLN 10-30 Rzeszów, Dworzec PKP - 150 PLN 11-00
Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławska 144 - 150 PLN 11-15 Świdnica, stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha - 150 PLN 12-00 Tarnów, Dworzec autobusowy ul Dworcowa 150 PLN 12-30 Dzierżoniów, stacja Shell ul. Świdnicka 69 - 150 PLN 12-30
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Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 150 PLN 12-30 Legnica, stacja Orlen ul. Jaworzyńska 238 - 150 PLN 12-30 Łódź, stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 150 PLN 13-30
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 103 / k Juventuru - 150 PLN 13-30 Bochnia, Dworzec PKP - 150 PLN 13-30 Wrocław, CH Bielany parking przy Pizza Hut - 150 PLN 15-00
Opole, Parking przed dworcem PKP - 100 PLN 15-00 Kraków, stacja BP róg ulic Radzikowskiego i Conrada - 100 PLN 15-00 Częstochowa, Mc Donalds w kierunku jazdy Al. Wojska
Polskiego 263 - 100 PLN 18-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa
Świadczenia zawarte w cenie:
- 7 noclegów, - 7 śniadań, - 7 obiadokolacji, - przejazd autokarem, - opieka polskiego rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna, - korzystanie z animacji; jednorazowy, 60 minutowy
pobyt z saunie
Zniżki:
- Trzecia osoba w pokoju - - dziecko 1-11,99 lat - gra s, - dziecko 12-15,99 lat - 50% zniżki, - dziecko 16-17,99 lat - 30% zniżki, - osoba powyżej 18 lat - 20% zniżki. - Czwarta osoba
w pokoju - - dziecko 1-15,99 lat - 50% zniżki, - dziecko 16-17,99 lat - 30% zniżki, - osoba powyżej 18 lat - 20% zniżki. - Od dopłaty do All inclusive Plus przysługują identyczne
zniżki dla trzeciej i czwartej osoby w pokoju jak wymienione powyżej. Uwaga - Zniżki dla dzieci nie dotyczą dopłat za transfery.
Opłaty obowiązkowe:
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz.
Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy
to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne podczas realizacji wyjazdu - - opłata
miejscowa - 50 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR/turnus.
Na życzenie:
- dopłata do All Inclusive Plus - 500 zł/osoba/turnus, - pokój 1-osobowy - dopłata 500 zł/turnus do typu D, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach
określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy,
obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje
wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt
ubezpieczenia wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID,
obowiązkowej kwarantanny lub izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób
im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z
powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia
wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt
takiego ubezpieczenia to 100 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia od kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata
wynosi 50 PLN/os./turnus.
Informacje dodatkowe:
- Dot. wycieczek fakultatywnych - zwiedzanie odbywa się w grupie, w ramach swojej grupy autokarowej. Program ma charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Pilot oprowadza w granicach dozwolonych miejscowym prawem turystycznym. Nie oprowadza po wnętrzach obiektów. - Impreza nie jest dostosowana dla osób
niepełnosprawnych.
Wymagania językowe:
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim.
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne:
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Należy również posiadać wymagane
dokumenty covidowe, np. Unijny Paszport Covidowy (lub inny równoważny dokument).
Wycieczki fakultatywne:
W pobliżu jest wiele fantastycznych miejsc, które warto zobaczyć. Proponujemy wycieczki autokarem - Rejs statkiem z Karlobagu na wyspę Pag. Start o godzinie 10.00. Z pokładu
rozciąga się przepiękna panorama kanału Velebit z wrotami do Pagu. W mieście Pag będzie czas na spacer po starówce, kawę czy lody - ok. 2godziny. Następnie przepłyniemy
Zalewem Paszkim na wypoczynek i kąpiel w Metajni, rybackim miasteczku, w którym wciąż można znaleźć naturalne plaże. Na statku czeka nas drobny poczęstunek lokalnym
aperi vem i lemoniadą. Powrót planowany na godz. 17.00. Cena od osoby - 18EUR Zadar - miasto stawiane na równi z Wenecją i Dubrownikiem. Stare Miasto Zadar to serce
miasta i jedna z najpiękniejszych chorwackich starówek. Symbolem miasta jest kościół św. Donata, który sąsiaduje z największą świątynią w Dalmacji - Katedrą św. Anastazji. Tuż
obok - piękna renesansowa dzwonnica, z której rozpościera się wspaniała panorama miasta. Ruiny Rzymskiego Forum robią imponujące wrażenie, szczególnie gdy są
podświetlone wieczorową porą. Zadar ma sporo uroczych zaułków i placyków - do jednego z nich Narodni Trg wiedzie główna ulica Široka z kawiarnianymi stolikami. Dawne
główne wejście do Zadaru stanowiły Brama Morska oraz bogato zdobiona wenecka Brama Lądowa, za którą znajduje się malutka przystań jachtową Foša. Muzeum Iluzji, Morskie
Organy czy wielki panel słoneczny zwany Pozdrav suncu to współczesne atrakcje miasta. Cena za osobę dorosłą - 25EUR / 115 zł Cena za dziecko do lat 15 - 15EUR / 70 zł
Plitvickie Jeziora - to zdecydowanie jedno z najbardziej charakterystycznych i najbardziej znanych miejsc w Chorwacji. Park ten nie bez powodu został wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Największą atrakcję stanowi zespół 16 jezior krasowych połączonych ze sobą pięknymi wodospadami. W parku znajdują się trasy prowadzące
przez drewniane pomosty łączące jeziora i wodospady dają możliwość podziwiania nie tylko otaczającego krajobrazu, ale również świata podwodnego. Cena za osobę dorosłą 25EUR / 115 zł + wstęp do Parku Narodowego Plitvice - ok. 40EUR (płatne na miejscu) Cena za dziecko do lat 15 - 15EUR / 70 zł + wstęp do Parku Narodowego Plitvice - ok. 17EUR
(płatne na miejscu)
Dodatkowe wycieczki fakultatywne:
W terminach - - 20.05-29.05 - 27.05-05.06 - 03.06-12.06 - 10.06-19.06 - 26.08-04.09 - 02.09-11.09 - 09.09-18.09 - 16.09-25.09 - 23.09-02.10 realizujemy dodatkowo 3
wycieczki naszym autokarem - Wycieczka PULA. W programie wycieczki - - Pula - to jedno z najładniejszych miast turystycznych w Chorwacji. Jest ona znana jest przede wszystkim
z amﬁteatru rzymskiego z I wieku, który został zbudowany z inicjatywy cesarza Wespazjana. Przed ponad dwudziestotysięczną widownią walczyli gladiatorzy. Pula słynie również z
- świątyni Augusta z I wieku, ratusza z XIII wieku, zamku z XVI, kaplicy Santa Maria Formosa, podwójnej bramy, bramy Herkulesa i Łuku Sergiusza - wszystkie te obiekty pochodzą z I
wieku. Cena za osobę dorosłą - 30EUR / 140 zł Cena za dziecko do lat 15 - 20EUR / 100 zł Wstęp do amﬁteatru - 5-7EUR (płatne na miejscu) Wycieczka na Wyspę KRK. W
programie wycieczki - - Wyspa Krk jest największą wyspą zatoki Kvaner i bez wątpienia jedną z ciekawszych. Co roku przyciąga amatorów sportów wodnych oraz kąpieli. Tą
największą adriatycką wyspę z lądem łączy most. Turystyka na wyspie Krk przeplata się z nadmorskim czarem niewielkich miejscowości takich jak - Krk, Omišalj, Malinska, Vrbnik
czy Baška. - Miasto Krk - stolica wyspy znana jest przede wszystkim ze wspaniałych murów obronnych które liczą sobie 2 000 lat. Głównym punktem miasta jest Plac “Vela Placa”
pełen kawiarni i restauracji gdzie zwiedzający mogą sie degustować smakiem różnorodnych potraw. - Miasteczko Vrbnik - położony jest na kliﬁe z którego można podziwiać piękne
widoki na katedry, wąskie, kręte uliczki, ruiny wież i winnice z których jest wytwarzane jedno z najsłynniejszych win Vrbnička žlah na. Spacer po Vrbniku to prawdziwa
przyjemność. Przechadzając się labiryntem wąskich uliczek możemy natknąć się na ciekawe miejsca. Jeśli dobrze poszukamy to znajdziemy najwęższą uliczkę Europy, przydomowe
winiarnie oraz leniwe koty wylegujące się na pełnych uroku dziedzińcach. - Zatoka Soline - jedna z najbardziej znanych i popularnych plaż w całej Chorwacji z powodu
zalegającego na niej błota. Wiele osób przybywa na tą plaże aby zażyć „kąpieli błotnych” które mają właściwości lecznicze. Cena za osobę dorosłą - 20EUR / 90 zł Cena za dziecko
do lat 15 - 15EUR / 70 zł Wycieczka - PLITWICKIE JEZIORA (płatny dodatkowo bilet wstępu) - - Wycieczka do Parku Narodowego Jeziora Plitwickie. Jego największą atrakcją jest 16
jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami. Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior - tzw. Górne Jeziora i Dolne Jeziora.
Jeziora zasilane są systemem wód powierzchniowych, wśród których wyróżniają się potoki Crna rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone są od siebie trawertynowymi groblami, na
których tworzą się wodospady, których naliczono tutaj ponad 90. Długość wszystkich jezior wynosi łącznie 8,2 km, a ich łączna powierzchnia - ok. 200 hektarów. Cena za osobę
dorosłą - 25EUR / 120 zł Cena za dziecko do lat 15 - 18EUR / 80 zł Wstęp - ok. 20-25EUR (płatne na miejscu) Cena pakietu (3 wycieczki) to 280 zł Dziecko do lat 15 - 200 zł
First Minute:
Podane ceny obowiązują do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Przy rezerwacji wymagana zaliczka 30%. W przypadku wpłaty 100% wartości imprezy przy rezerwacji
otrzymujecie Państwo

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

Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00
gwarancję niezmienności ceny.
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