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CHORWACJA 
5 dni / 4 noce 

Zadar – Sibenik – Krka – Trogir – Split - Kornati 

 

 

 

 

 

Dzień 1: 

Spotkanie na lotnisku  w Gdańsku, wylot do Chorwacji – Zadar. 

Przylot. Wizyta w mieście, którego początki sięgają IX w. p.n.e., 

słynnego również z produkowanego tu likieru Maraschino. 

Zwiedzanie katedry św. Anastazji, spacer po starówce z rotundą 

św. Donata i fragmentami rzymskiego forum, przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg     

      

Dzień 2: 

Śniadanie, przejazd do Šibenika - zwiedzanie najpiękniejszej 

budowli Dalmacji- Katedry św. Jakuba. Następnie przejazd do 

Parku Narodowego Krka, którego główną atrakcją jest 17 

wodospadów opadających kaskadowo 52 m w dół do pięknego 

jeziora Visovac. Spacer trasą wzdłuż wodospadów. Czas wolny. 

Powrót na obiadokolację i nocleg 

 

Dzień 3: 

Śniadanie. Przejazd do TROGIRU – pięknego 

średniowiecznego miasta otoczonego morzem, wśród 

roślinności śródziemnomorskiej. Spacer wąskimi uliczkami 

starego miasta, wpisanego na listę UNESCO: rynek, ratusz, 

kościół św. Jana Chrzciciela, katedra św. Wawrzyńca budowana 

przez cztery wieki. Przejazd do SPLITU, największego miasta 

Dalmacji. Zwiedzanie jednej z najwspanialszych zachowanych  
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do dziś budowli z czasów imperium rzymskiego – pałacu 

Dioklecjana wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do hotelu, 

kolacja, nocleg. 

 

Dzień 4: 

Śniadanie, całodzienna wycieczka statkiem do Parku 

Narodowego Kornatii, obiad w restauracji,  degustacja wina, 

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

     

Dzień 5:  

Śniadanie, wyjazd  na  lotnisko do Zadaru wylot do Gdańska    

 

Cena + lot - od 750 zł za osobę 

Ilość osób w grupie Cena od osoby w PLN 

( w terminie od 01.05 – 

20.05.2020 oraz 15.09 – 

05.10.2020) 

Cena od osoby w PLN 

( w terminie 21.05 – 

23.06.2020 ) 

45 i więcej 1000 1050 

40 - 44 1055 1090 

35 - 39 1100 1150 

25 - 29 1180 1225 

20 - 24 1290 1330 

 

Uwaga! Cena w okresie letnim na zapytanie!! 

Cena zawiera: 

➢ 4 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2,3 osobowe z łazienkami )  

➢ Przejazdy i transfery według programu klimatyzowanym autokarem lub busem 

➢ wyżywienie w postaci 4 śniadań i 3 obiadokolacji + jedna w restauracji 

➢ opiekę pilota  

➢ ubezpieczenie  KL I NNW   

➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ biletów lotniczych ( cena uzależniona od daty rezerwacji, cen bagażu, ilości uczestników ) 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce ( 3 % wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 

podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu od ok. 50 eur/os. (rezerwacje i wstępy do 

zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego 

Tour Guide i inne) Cena pakietu jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. 

Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany przy grupie 45 osób. Cena pakietu może być 



 

       Ergotravel Plac św. Brunona 7 83-300 Kartuzy   email: info@ergotravel.eu    tel: +48 58 746  35 50      

|      

podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w grupie oraz  podwyżkę cen  i zostanie podana 

do wiadomości uczestników przed wycieczką. Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do 

rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega 

rozliczeniu. 

➢ napoi do obiadokolacji 

 

UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu  mogą ulec zmianie     

• do odbycia wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiący od planowanej daty powrotu 
dowód osobisty lub paszport 

 
 

 


