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AMADEO
85-030 Bydgoszcz, ul. Ruminskiego 6
tel./fax 52 349 34 31, 502 736 710
e-mail: amadeobiuro@poczta.onet.pl

CHORWACJA – 8 dni
Dalmacja – Dubrownik, Split, Trogir - Plitwickie Jeziora
TERMIN: pocz. wakacji 2016
1 dzie
Wyjazd godz. 3.00; przejazd przez Czechy, Austri , S oweni i Chorwacj na pó ny obiad i nocleg okolice Zagrzebia Oroslavje, ZAGI***, pok. 2-3os. z az.
2 dzie
niadanie; przejazd do Plitvic – wst p i ok. 4godz. zwiedzania parku narodowego Jezior Plitwickich (jest to zespó
jezior znajduj cych si na ró nej wysoko ci, z systemem kaskad, strumyczków, wodospadów); spacer drewnianymi
adkami, rejs elektrycznym statkiem wycieczkowym. Przejazd na obiadokolacj i nocleg do hotelu na Wybrze e
Dalmacji, ok. godz. 20 zakwaterowanie, obiadokolacja (hotel Medena*** w Trogir-Donji Seget 25km od Splitu),
3 dzie
niadanie; wypoczynek na pla y / wirowo-kamienista/, spacery po okolicy (nabrze e z kafejkami, promenada do
Trogiru ok. 45min.; lasek piniowy, pobliskie wzgórza); obiadokolacja i nocleg j.w.
4 dzie
niadanie; 10-18 wycieczka: /przejazd autokarem do Splitu, piesza tura z przewodnikiem - pozosta ci
monumentalnej budowli Pa acu Dioklecjana z prze omu III i IV w. n.e., katedra oraz mury obronne z bramami: Z ot ,
Srebrn i elazn /; czas na kaw , lody na deptaku lub nadmorskiej promenadzie; zwiedzanie Trogiru /tura z
przewodnikiem/ - zabytkowego miasta niedaleko Splitu, zbudowanego pomi dzy wzgórzami wybrze a a wysp
Ciovo; fascynuj ca ca
zabudowy, z najbardziej znanym zabytkiem Katedr z XIIIw; powrót autokarem do hotelu
(lub dla ch tnych wodn taksówk +ok.15z ); obiadokolacja, nocleg j.w
5 dzie
niadanie; wypoczynek na pla y, fakultatywnie wycieczka – 9,30 rejs stateczkiem wycieczkowym fish piknik:
przep yni cie na malownicz wysp Solta 10km/, lunch-pocz stunek /ryba, dodatki, wino, rakija/ i pla owanie/k piel w
kitnej Lagunie, ok. 20-22euro, powrót 17,30; odpoczynek, obiadokolacja i nocleg j.w.
6 dzie
b. wczesne niadanie; ca odzienna wycieczka do Dubrownika – zwiedzanie z przewodnikiem "Per y Adriatyku",
spacer w obr bie Starego Miasta z fortyfikacjami, twierdz , bramy miejskie; (dla ch tnych dodatkowo ok.14euro
mo liwy wst p i 1-1,5godz. spacer po murach miejskich grubych do 6 m, z licznymi bastionami, wie ami, pi kne
panoramy); powrót ok. 20-obiadokolacja, nocleg
7 dzie sob
niadanie; wykwaterowanie z hotelu, ca odzienny przejazd przez Austri , S oweni i Chorwacj na pó ny obiad i
nocleg w Czechach k.Brna, hotel ***, pok. 2-os.
8 dzie
niadanie; ca odzienny przejazd (krótki postój w K odzku lub Bardo); obiad w drodze; powrót ok. 23
Cena 1750 z /40os., 1700z /45os. i zawiera
- przejazd komfortowym autokarem /max. 48 miejsc/, op aty parkingowe i drogowe,
- 7 noclegów (w tym 5 w hotelu*** w Dalmacji - pokoje 2- os. z azienk , klim., TV, balkonem)
- 1 obiad + 7 x niadania i obiadokolacje /w tym 5 x bufetowe/,
- realizacj programu, wst py i przewodnicy 3x /wyt uszczone/ w programie s wliczone w cen
- opiek pilota na trasie, przewodnik miejscowy 3x ,
- ubezpieczenie KL i NNW uczestnika
Wy ywienie: niadania bufetowe w godz. 6,30-10, dosy urozmaicone (ró ne kawy, herbata, 2-3 soki)
Kolacje w Chorwacji w godz. 19-21 bufetowe, bez ogranicze (zupa, 3-5 potraw + frytki, ry , makaron, kilka ró nych warzyw /34 surówki + gotowane/, ok. 2 rodzaje ciast, lody, owoc, dodatki (oliwa, sosy, przyprawy). Napoje dodatkowo p atne np. piwo
ok.10z !
TANIEJ -150z /os. / 5nocy w pok. w hotelu Medena** (2os. z az., bez klimatyzacji, starsze wyposa enie)

