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KRS 0000064223 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS 

REGON  351307005 

Kapitał zakładowy Spółki : 60 000,00 zł   

CHORWACJA 
Jeziora Plitvickie –– Dubrownik –Wyspa Korcula – Split- Trogir- Wyspa KRK 

 
Termin: 16-23.05.2019 
Cena:  2580 zł / od osoby przy grupie min. 35 osobowej  
 
Program: 
 
Dzień  1 /16.05 
We wczesnych godzinach porannych , ok. 06.00 – wyjazd z Polski i przejazd do Chorwacji. 
 Przyjazd do hotelu w okolicach Plitvic ok. godz. 19.30.  
Dzień 2/ 17.05 
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego JEZIOR PLITWICKICH, jednej z największych atrakcji 
turystycznych Chorwacji. Park słynie z szesnastu pięknych, niedużych jezior połączonych aż 92 
wodospadami i figuruje na liście UNESCO (wstęp w cenie). Zwiedzanie ok. 3 h. Stąd wyjazd w kierunku 
półwyspu Peljesac Przyjazd do hotelu FARAON w godzinach wieczornych. Obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 3/ 18.05 
czas na wypoczynek; korzystanie z ALL INCLUSIVE oraz programu animacyjnego w hotelu. 
Dzień 4/ 19.05 
Po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA - perły światowego dziedzictwa architektury wpisanej na listę 
UNESCO: starówka otoczona murami miejskimi, studnia Onofrio z XV wieku, spacer koło kościoła św. 
Klary, Pałacu Sponza, Pałac Rektorów i wstęp do Apteki (jednej z najstarszych w Europie). Zwiedzanie z 
przewodnikiem lokalnym. Po zwiedzaniu - czas wolny. W drodze powrotnej zajedziemy do winnicy na 
degustację wina (w cenie). Powrót do hotelu. 
Dzień 5/ 20.05 
Po śniadaniu – czas na wypoczynek; korzystanie z ALL INCLUSIVE  oraz programu animacyjnego w 
hotelu.  
OPCJA – wycieczka półdniowa na WYSPĘ KORCULĘ ( cena ok.: 25 EUR): przepłynięcie promem do 
miasta Korcula zwiedzanie rodzinnego miasta słynnego podróżnika Marco Polo, gdzie zobaczymy m.in. 
pozostałości domu rodzinnego Marco Polo, mury obronne z XIV-XV w., gotycko-renesansowa katedrę św. 
Marka, pałace Arneri i Gabrielis. Korčula bywa nazywana ,,małym Dubrownikiem’’, mimo innej skali jest nie 
mniej urocza. 
Po śniadaniu – czas na wypoczynek; korzystanie z ALL INCLUSIVE oraz programu animacyjneg w hotelu. 
Dzień 6/ 21.05 
Po śniadaniu wyjazd wzdłuż Riviery Makarskiej aż do wyspy KRK. Po drodze przejazd przez TROGIR – 
miasto atrakcyjnie położone na niewielkiej wyspie. Zwiedzanie starówki z przewodnikiem lokalnym 
(wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO ) z ratuszem, loggią miejską, Katedrą św. 
Wawrzyńca w stylu weneckim oraz starymi murami okalającymi Starówkę (wstęp do katedry). Następnie 
przejazd do SPLITU – zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym: Stare Miasto, Pałac Dioklecjana wpisany na 
listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, ratusz miejski, Katedra św. Dujama, port i promenada z palmami 
(w cenie wstęp do Katedry). Przejazd na kolację i nocleg do hotelu BIELI KAMIK. 
Dzień 7/ 22.05 
Po śniadaniu objazd wyspy KRK, zwiedzanie starego miasta KRK z przewodnikiem lokalnym. Powrót do 
hotelu – czas na relaks. Obiadokolacja, nocleg 
Dzień 8/ 23.05 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd w godzinach późno wieczornych. 
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CENA ZAWIERA: 

 transport 

 7 noclegów (hotel FARAON***, hotel BIELI KAMIK*** oraz nocleg w okolicy Plitwickich Jezior ) 

  wyżywienie ALL INCLUSIVE -Faraon hotel (x 4)* wyżywienie 2 x dziennie z napojami do kolacji –
hotel  Bieli Kamik (x 2),  wyżywienie 2 x dziennie w hotelu w okolicy Plitwickich Jezior  

  bilety wstępu: np.. Plitvice, katedra w Trogirze i Splicie, apteka w Dubrowniku, świątynia Jupitera, 
,degustacja wina w okolicach Stone 

 przewodnicy lokalni: Dubrownik, Split, Trogir  

 ubezpieczenie (NW, KL)  

 taksa klimatyczna  

 TFG- turystyczny fundusz gwarancyjny 
 
 
CENA NIE  ZAWIERA: 

 wydatków własnych   

  biletów wstępów nie ujętych w cena zawiera 
 
 
 
UWAGA: Oferta ważna do 25.03.2019. Kalkulacja  dla min. 35 płatnych uczestników 
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