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„DALMATYŃSKA ESKAPADA”
Medjugorie – Mostar - Dubrownik – Veperić - Split – Trigor – Plivickie Jezera - Heviz

Dzień 1:
Wyjazd w godzinach porannych. Całodzienny przejazd przez Polskę i
Czechy w okolice miejscowości Znojmo. Obiadokolacja i nocleg
Dzień 2:
Śniadanie, wyjazd w dalszą drogę do Chorwacji. Przejazd do miejsca
zakwaterowania w Neum ( Bośnia i Hercegowina ), obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie, plażowanie i odpoczynek, dzień wolny. Obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 4:
Medjugorie + Mostar
Śniadanie, wyjazd do Medjugorje to niewielkie miasteczko w Bośni ,
skryte wśród szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu
dzieciom objawiła się Matka Boża - Królowa Pokoju. Obecnie to
największe Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar to kolejne
bajeczne miasto Bośni łączące wiele kultur i religii. Wizyta w nim z
pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia. Powrót do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
Dzień 5:
Dubrownik
Śniadanie, wyjazd do Dubrownika. Zwiedzanie miasta: Katedra
Dubrownika ze średniowiecznymi freskami, Mury miejskie, Kościół św
Błażeja (patron miasta), Pałac Rektorów, główna ulica miasta Stradun,
fontanna Onorfio. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja,
nocleg.
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Dzień 6:
Veperić – Split - Trigor
Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Splitu. Po drodze postój w
Veperić: Grota Matki Bożej – Makarska Lourdes, przejazd do Splitu,
Zwiedzanie miasta: Pałac Diokleciana z wspaniałą Katedrą, świątynia
Jupitera akwedukt - opłata, pomnik Gregoriusa z Nin (święty
chorwacki, który w X w. walczył w obronie wiary chrześcijańskiej),
promenada nadmorska, czas wolny w Splicie. Przejazd do Trogiru,
zwiedzanie antycznego miasta: Katedra, kościół św. Barbary, plac i
kościółek staromiejski, dziedziniec pałacu Doży, promenada palmowa,
mury miejskie. Przejazd na nocleg, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7:
Plitvicke Jezera
Śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Plitvicke Jezera,
(najstarszy park narodowy w Chorwacji, zwiedzanie z pilotem około 3
godzin (turkusowe jeziorka, wodospady, górskie szlaki, subtropikalna
roślinność). Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8:
Stubickie Toplice
Śniadanie, słynne uzdrowisko w Chorwacji. Kąpiele w basenach
termalnych. Przejazd
na nocleg do Słowacji lub Czech,
zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień 9:
Śniadanie, wyjazd do Polski, całodzienny przejazd z postojami,
przyjazd w późnych godzinach wieczornych.
CENA za osobę w PLN + EUR

Ilość osób w grupie

Cena od osoby w PLN
+ cena w EUR ( patrz
tabelki obok )

Cena od os w EUR
( Do 01.06.2020 )

Cena od os. w EUR
( Po 01.06.2020 )

44 i więcej

800 +

310

340

40 - 44

895 +

315

355

35 - 39

1015 +

320

360

30 - 34

1175 +

325

365

Cena zawiera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

8 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )
wyżywienie w postaci 8 śniadań i 8 obiadokolacji
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem
opiekę pilota
ubezpieczenie KL I NNW
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera:
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➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 3 % wartości imprezy
turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego
podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe
➢

pakietu do realizacji programu w kwocie od ok. 70 euro / os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych
obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i
inne) Cena pakietu może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników)
.Finalna kwota zostanie podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny
obligatoryjnie pilotowi wycieczki .

➢ napoi do obiadokolacji
UWAGA:
•

kolejność zwiedzania może ulec zmianie

•

do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu
dowód osobisty lub paszport
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