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

Oferta 1

Villa Radic 
Chorwacja / Dalmacja Południowa / Orebić

Wyżywienie
Zakwaterowanie

Śniadania i obiadokolacje
Pokój 2 osobowy z możliwością 1 dostawki, balkon

Organizator

Euro Pol Tour

Podróż tam

Wyjazd z Wrocław do Orebić dnia 29.07.2022 godz. 13:30 - 00:00

Powrót

Wyjazd z Orebić do Wrocław dnia 06.08.2022 godz. 00:00 - 00:00

1925 PLN
za osobę

Opis oferty
Oferta:
KRAJ - Chorwacja REGION - Dalmacja MIEJSCOWOŚĆ - Orebić Perna RODZAJ OFERTY - wczasy z wyżywieniem, autokarem, 10 dni ZAKWATEROWANIE - Kompleks Wakacyjny Radić
(wg oﬁcjalnej miejscowej kategoryzacji 2*, w naszej ocenie - 3 słoneczka). WYŻYWIENIE - HB+ KOD - CHO9033 ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLA DZIECI! TUŻ PRZY PLAŻY!
Położenie:
Orebić to malownicza miejscowość przepięknie położona w Dalmacji, w południowo-zachodniej części półwyspu Pelješac u stóp góry Śv. Ilija, naprzeciw wyspy Korčula.
Lokalizacja miasteczka pośród ﬁgowych i cytrusowych drzew, gajów oliwnych, malowniczych zatoczek, a także wyjątkowo ładnych żwirowych plaż powoduje, że miasteczko
urzeka turystów swoim niezwykłym pięknem. To idealne miejsce dla żeglarzy oraz amatorów windsurﬁngu (znakomita "róża wiatrów"). Orebić oferuje swoim gościom liczne
wypożyczalnie łódek, kajaków, rowerów, naukę żeglowania i nurkowania. Latem odbywają się tutaj imprezy folklorystyczne i wieczory dalmatyńskie. Dodatkową atrakcją jest
dogodne połączenie promowe z wyspą Korčulą, gdzie urodził się Marco Polo, a także bliskość takich miejsc jak - Dubrownik czy Medjugorje. Perna leży w granicach
administracyjnych Orebića, ok 4 km od jego centrum.
Opis:
Kompleks wakacyjny, fantastycznie położony przy samej plaży, z której rozciąga się malowniczy widok na wyspę Korćula. Obiekt posiada restaurację. Najbliższy sklep ok 500 m.
Osoby spragnione rozrywki i życia nocnego mogą za niewielką opłatą przepłynąć na Korćulę wodną taksówką. Ocena kategorii i standardu wg. organizatora to 3 słoneczka, co
oznacza obiekt dobry, średniej klasy turystycznej Malownicza lokalizacja, ładne plaże, bliskość krystalicznie czystego morza zachęcają do przyjazdu tutaj turystów szukających
udanego wypoczynku na łonie natury. Ocena obiektu - 3 słoneczka - dobry, średniej klasy turystycznej
Odległości:
Centrum Orebića - ok. 4 km.
Plaża:
ok. 50 m, kamienisto-żwirkowa.
Typ zakwaterowania:
Pokoje 2-osobowe, skromnie lecz praktycznie i funkcjonalnie urządzone. Wszystkie pokoje posiadają - - prywatną łazienkę, - suﬁtowy duży wentylator, - balkon. Istnieje możliwość
za dopłatą - - 1 dostawki w pokoju (typ D1L) lub 2 dostawek (typ D2L), - pokoju w kierunku morza - 100 zł/osoba pełnopłatna (tylko typy D0L i D1L), - pokoju 1-osobowego - 350
zł.
Wyżywienie:
2 x dziennie (HB+) - - śniadania w formie bufetu (godz. 8.00-9.00), w tym wędlina, ser, 1 danie na ciepło (jajecznica, jajko sadzone lub parówka, kiełbaska), 1 rodzaj warzywa (np.
pomidor lub ogórek), muesli, pieczywo, masło, dżem, mleko, kawa, herbata itd., - obiadokolacje serwowane (godz. 19.00-20.00) - pierwsze danie - zupa, drugie danie, sałata, deser
(ciastko lub owoc). Do wyboru 1 napój/os. - 0,2 l wina lub 0,3 piwa lub 0,2 l soku. Woda bez ograniczeń.
Program:
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd na miejsce w godz.wieczornych, czas wolny, zajmowanie pokoi, obiadokolacja,
nocleg. 3-8 DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie, za dopłatą możliwość skorzystania z różnorodnych wycieczek fakultatywnych m.in. do Dubrownika, Medjugorje, Mostar
- Medjugorje - Kravice, ﬁsh piknik, degustacja wina, objazd dookoła Korculi. 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 (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. - postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z
przepisów o czasie pracy kierowców, - przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry lub Austrię i Słowenię, Chorwację, - uwaga- w sezonie możliwy przejazd magistralą adriatycką
wzdłuż Adriatyku, np. przez Karlobag, Biograd - ze względu na duże obciążenie ruchem autostrad. W ten sposób omijamy wielogodzinne korki. Godz. i miejsca wyjazdów LineId752 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną

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
godziną wyjazdu 16-00 Gliwice, stacja Shell ul. Rybnicka 17-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 17-30 Tychy, Stacja benzynowa Orlen ul. Beskidzka
60 17-45 Pszczyna, Hotel Imperium przy trasie ul. Bielska 54 18-00 Bielsko-Biała, PKS dolny poziom 18-30 Cieszyn, Stacja AMIC Energy ul. Graniczna 50 Godz. i miejsca wyjazdów
(transfery) LineId- 753 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 Shell od
strony Wałbrzycha - 150 PLN 12-00 Tarnów, Dworzec PKS ul. Dworcowa - 150 PLN 12-30 Legnica, Stacja Orlen ul. Jaworzyńska 238 - 150 PLN 12-30 Dzierżoniów, stacja SHell ul.
Świdnicka 69 - 150 PLN 12-30 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 150 PLN 12-30 Łódź, stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 150 PLN 13-30 Wrocław, CH Bielany parking przy
Pizza Hut - 150 PLN 13-30 Bochnia, Dworzec PKP - 150 PLN 13-30 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 103/koło Juventuru - 150 PLN 15-00 Kraków, stacja BP róg ulic
Radzikowskiego i Conrada - 100 PLN 15-00 Opole, Parking przed dworcem PKP - 100 PLN 15-00 Częstochowa, Mc Donalds w kierunku jazdy Al. Wojska Polskiego 263 - 100 PLN
Świadczenia zawarte w cenie:
- 7 noclegów, - 7 śniadań, - 7 obiadokolacji (plus jeden napój do wyboru - 0,2 l wina lub 0,3 piwa lub 0,2 soku, woda), - przejazd autokarem, - opieka polskiego rezydenta, ubezpieczenie Signal Iduna.
Zniżki:
Dla trzeciej osoby w pokoju - - dziecko 1-3 lat (na łóżku z rodzicami lub na dostawce z 1/2 wyżywienia) - GRATIS - dziecko 3-11,99 lat z dwoma dorosłymi w pokoju - zniżka 75% dziecko 3-11,99 lat z jednym dorosłym w pokoju (na zapytanie) - zniżka 50% - osoba powyżej 12 lat - zniżka 50 zł Dla czwartej osoby w pokoju - - dziecko 1-3 lat (na łóżku z
rodzicami lub na dostawce z 1/2 wyżywienia) - GRATIS - dziecko 3-11,99 lat - zniżka 50% - osoba powyżej 12 lat - zniżka 50 zł W pokoju D0L istnieje możliwość zniżki 50% dla
dziecka 3-12 lat na łóżku podstawowym, z 1 osobą dorosłą w pokoju.
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.
Informacje dodatkowe:
- Autokar zatrzymuje się ok. 100 m od recepcji pensjonatu. - Impreza nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na życzenie:
- dopłata do pokoju z widokiem w kierunku morza - 100 zł/osoba/turnus (tylko osoby pełnopłatne), - UWAGA! dieta wegetariańska lub bezglutenowa - konieczność zgłoszenia na
7 dni przed przyjazdem, - 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.
Wycieczki fakultatywne:
W pobliżu jest wiele fantastycznych miejsc, które warto zobaczyć. Proponujemy wycieczki autokarem do - - DUBROWNIK - jedno z najpiękniejszych miast Chorwacji. To
średniowieczne miasto jest skarbnicą historii i sztuki. Zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, jako jedyny w swoim rodzaju zachowany w całości
historyczny kompleks miejski. Słynne dubrownickie obronne mury miejskie, po których można spacerować są najlepiej zachowanym ufortyﬁkowaniem w Europie. Opasają
doskonale zachowany kompleks zabudowań prywatnych i sakralnych, ilustrujących bogate dzieje miasta, założonego w VII wieku. Opłata za zwiedzanie murów miejskich ok. 100
kun/os. Cena za osobę dorosłą - 140 zł Cena za dziecko do 15 lat - 100 zł - MEDJUGORJE, MOSTAR I WODOSPADY KRAVICE Medjugorje jest jednym z najbardziej znanych i
najczęściej odwiedzanych miejsc docelowych pielgrzymek całego katolickiego świata, przyciągającym do tych okolic miliony pielgrzymów i turystów. Miejsce cudownych objawień
Matki Boskiej - Gospy, a także miejsce cudownych uzdrowień. Mostar - miasto położone u podnóża gór Veleż, Hum i Czabulje, w dolinie malowniczej rzeki Neretwy. Przez wieki
Mostar znajdował sie na skrzyżowaniu różnych cywilizacji i każda z nich odcisnęła na nim swoje piętno. W tym urokliwym mieście i jego najbliższej okolicy znajdują się jedyne w
swoim rodzaju obiekty dziedzictwa kulturowo-historycznego, świadczące o istnieniu życia na tych terenach już w czasach prehistorycznych. Wodospady Kravica - jedna z wielu
wyjątkowych atrakcji przyrodniczych Bośni i Hercegowiny. Naturalne wodospady Kravica to doskonałe miejsce wypoczynku w letnie upały (wstęp płatny). Cena za osobę dorosłą 140 zł Cena za dziecko do 15 lat - 90 zł - OBJAZD PO PÓŁWYSPIE PELJESAC - LOVISTE i NAKOVANA Loviste to romantyczne dalmatyńskie miasteczko położone na najdalej
wysuniętym cyplu półwyspu Pelješac ok. 12 km od Orebica. Rozciąga się stamtąd przepiękny widok na wyspę Korčula i wyspę Hvar. Dawniej tereny te zamieszkane były przez
latarników, którzy za pomocą ognisk uprzedzali żaglowce o pobliskich skałach. Dzięki położeniu w zatoce morze jest tu cieplejsze i spokojniejsze niż w innych rejonach półwyspu.
Warto spróbować niezwykłych lokalnych migdałów oraz chleba świętojańskiego i suszonych w dalmatyńskim słońcu ﬁg, z których uprawy słynie cała okolica. Na tym terenie
znajduje się również wiele pięknych jaskiń i naturalnych plaż. Nakovana jest jedną z najstarszych wiosek na półwyspie Peljesac. Archeolodzy twierdzą, że po raz pierwszy została
zamieszkana 8000 lat temu. Obecnie te tereny są opuszczone, ale dawni ich mieszkańcy pozostawili po sobie wiele historycznych zabytków. Nakovana jest obszarem chronionym.
Cena za osobę dorosłą - 50 zł Cena za dziecko do 15 lat - 35 zł Powyższe ceny obowiązują przy rezerwacji i opłaceniu wycieczek przed terminem realizacji imprezy. Nie obejmują
biletów wstępu (ok. 20EUR).
Wymagania językowe:
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim.
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).
First Minute:
Podane ceny obowiązują do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Przy rezerwacji wymagana zaliczka 30%.

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

