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WYPOCZYNEK W CHORWACJI ( 10 DNI )                                                                                                                                                                                                 

TERMIN:  26.06 – 05.07.2021 

APARTHOTEL *** w miejscowości Arbanija na Wyspie Ciovo, położony przy żwirowej plaży w centrum 

miejscowości turystycznej. Do dyspozycji gości apartamenty wyposażone w 1 lub 2 sypialnie, pokój dzienny                       

z aneksem kuchennym, łazienkę. Na terenie obiektu znajduje się restauracja  i sklep.  

1 DZIEŃ: Zbiórka: Sochaczew  przy sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 17.00, Łowicz pl. Stary 

Rynek godz. 17.30, Skierniewice godz. 18.00.  parking przy Castoramie. Przejazd przez Czechy, Austrię.   

2 DZIEŃ: W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.  

3 – 8 DZIEŃ: Pobyt na wybrzeżu Morza Adriatyckiego:  plażowanie, kąpiele  w morzu, wypoczynek. W trakcie 

pobytu proponujemy następujące wycieczki:  

 Wycieczka do SPLITU – zwiedzanie: Stare Miasto, port, antyczny Pałac Cesarza Dioklecjana. Zwiedzanie 

TROGIRU – Starówka, Ratusz, Katedra Św. Wawrzyńca ( koszt wycieczki 25 euro/os ).  

 FISH PICNIC – rejs statkiem z przystankami na kąpiel, opalanie i obiad. Podczas rejsu zobaczymy 

panoramę Wyspy Solta oraz innych mniejszych wysepek środkowej Dalmacji; zatrzymamy się w małej 

rybackiej wiosce Maslinica a w Zatoce Rat zaprosimy wszystkich na obiad z degustacją ryb, wina i rakiji. 

Ta morska wyprawa pozwoli Państwu poczuć atmosferę czarujących zatoczek, przepięknych wysp, 

krystalicznie czystego morza oraz niepowtarzalnego klimatu Dalmacji ( koszt wycieczki 25 euro/os ). 

 WIECZOREK DALMATYŃSKI – wieczór z muzyką na żywo w typowej konobie dalmatyńskiej                             

z możliwością spróbowania specjalności regionalnej kuchni ( koszt wycieczki 25 euro/os ).  

 Wycieczka do SZYBENIKA – zwiedzanie pięknego miasta wpisanego na listę UNESCO: niezwykła 

katedra św. Jakuba - arcydzieło architektury gotycko-renesansowej, spacer po Starówce z licznymi 

wąskimi kamiennymi uliczkami i malowniczymi schodkami ( koszt wycieczki 20 euro/os ).  

9 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy.  

 

10 DZIEŃ: Rano powrót do miejsca zbiórki.  

 

CENA: 1.990 zł/os 

Cena obejmuje: transport komfortowym autokarem, opiekę 

pilota, 7 noclegów ze śniadaniami ( w formie bufetu )                           

i obiadokolacjami ( serwowane ) w apartamentach, 

ubezpieczenie NNW ( 10.000 PLN ) i KL ( 15.000 EUR ).  

Cena nie obejmuje: proponowanych wycieczek fakultatywnych organizowanych przy min 25 uczestnikach  ( płatne 

na miejscu u pilota ); opłaty miejscowej 1,50 euro/os/doba: dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych i nowotworowych do kwoty 40.000 Euro (130 zł/os), dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji ( 3,6 % lub 5,4 % ), kosztu wynajęcia leżaków na plaży, dopłaty do pokoju jednoosobowego – 660  zł/os.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wycieczki wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ.                                                                                                                                                                                                                                                                  


