
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

1 DZIEŃ Wyjazd z miejsca zbiórki w godz. wieczornych (ok 19:00) , przejazd przez 
Czechy, Austrię, Słowenię   
 
2 DZIEŃ:  rano przyjazd do Zadaru – przepięknego miasta Dalmacji – nazywanego 
„małym Rzymem” w programie m.in.: Kościół św. Szymona , łuk triumfalny,  rzymskie 
forum i ruiny budowli rzymskich, czas wolny,  spacer po urokliwym miasteczku, przejazd 
do Szibenika  - zwiedzanie niewielkiego urokliwego miasteczka w środkowej Dalmacji, 
położonego nad ujściem rzeki Krka do Morza Adriatyckiego, wciśniętego w Zatokę –
najważniejszym zabytkiem miasta jest średniowieczna katedra św. Jakuba, wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto pospacerować uliczkami starego miasta,  
by zobaczyć zabytkową architekturę i poczuć atmosferę tego cudownego 
dalmatyńskiego miasteczka - wspaniałą panoramę Szybenika i okolicznych wysp można 
podziwiać z wznoszącej się nad miastem twierdzy św. Anny (wspinaczka warta jest tych 
pięknych widoków) przejazd do Bośni i Hercegoviny do miejscowości Neum do hotelu 
Grand Neum ****, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

3 DZIEŃ: śniadanie, plażowanie, relaks na plaży i basenie, obiadokolacja, nocleg 

4 DZIEŃ Śniadanie, wycieczka  do DUBROWNIKA zwanego „Perłą Adriatyku” - 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytkowego UNESCO. Zwiedzanie miasta 
z lokalnym przewodnikiem m.in.: Katedra, Brama Pile, Studnia Onufrego, mury 
miejskie, spacer ulicą Stradun, rejs statkiem,  czas wolny. Powrót do hotelu ok. 17:00 
czas na odpoczynek, obiadokolacja, nocleg. 

5 DZIEŃ Śniadanie, fakultatywnie – dla chętnych : wyjazd do MEDJUGORJE – 
najważniejszego Sanktuarium w Bośni i Hercegowinie, w którym w 1981 r. objawiła się 
Matka Boska. Zwiedzanie kościoła, gdzie spotykają się pielgrzymi, dla chętnych 
możliwość wejścia na górę objawień tzw. Podbrdo. Następnie przejazd do MOSTARU- 
miasta położonego malowniczo nad rzeka Naretwą i słynącego z orientalnego 
charakteru. W programie: meczet,  kamienny Stary Most (wpisany na listę UNESCO) 
oraz dzielnica rzemieślników Stara Carsija, gdzie można kupić tradycyjne wyroby, czas 
wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6  DZIEŃ Śniadanie, czas wolny na relaks i plażowanie nad morzem i na basenie,  
obiadokolacja, nocleg 

 
7 DZIEŃ  Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 
– zwiedzanie cudu natury, obiektu z listy UNESCO, jednej  z najpiękniejszych atrakcji 
Chorwacji - malowniczo usytuowana dolina z turkusowymi kaskadowymi jeziorami, 
krystalicznie czystą wodą,  posiadająca liczne wodospady zachwyci każdego i pozostawi 
niezapomniane wrażenia, wyjazd na nocleg tranzytowy, zakwaterowanie,  
obiadokolacja, nocleg.  
 

8 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd do Słowenii do  Jaskini Postojnej, jedna 

z największych atrakcji Słowenii  - największa słoweńska jaskinia wydrążona w skałach 

przez rzekę Pivkę urzeka swym pięknem każdego turystę, przejazd pod Zamek 

Predjama  - niesamowity zamek  usytuowany pod ponadstumetrową pionową skałą 

wchodzącą w skład wyżyn słoweoskiego Krasu (czas na zdjęcia z zewnątrz) następnie 

przejazd do  urokliwej stolicy Słowenii  Ljublany -  zwiedzanie  - spacer po mieście - Plac 

Preszerena, Stare Miasto, Rynek. Czas wolny na urokliwej starówce. Wieczorem wyjazd 

w stronę kraju 

9 DZIEŃ:  Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wczesnoporannych 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin: 22.09-30.09.2018  

 CENA 1699 PLN/os 

 CENA  dla członków związku i ich rodzin 1599 PLN/os 

CENA OBEJMUJE:  

 transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 

 zakwaterowanie – 5 noclegów – w eleganckim  hotelu Grand Neum 
**** w Neum + 1  nocleg  tranzytowy w Chorwacji – hotel **/*** 

 wyżywienie : 6 śniadań, 6 obiadokolacji w formie bufetu 

 opieka profesjonalnego pilota/rezydenta 

 ubezpieczenie KL 10 000EUR, NNW 15000 PLN, bagaż 800 PLN 
(SIGNAL 

               IDUNA) 

 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

 podatek VAT 
 
CENA NIE OBEJMUJE: Napoi do obiadokolacji, świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
obowiązkowej taksy klimatycznej płatnej na miejscu 1 eur/dobę/os dorosłą, dziecko 
do 12 nie płaci taksy, biletów wstępu i kosztów przewodników lokalnych, statku 
wzdłuż Dubrovnika – razem  ok. 70 EUR + fakultatywnie Mostar – Medjugorje (30 eur 
– dla chętnych, zapisy u pilota)  ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych-
możliwość dopłaty do takiego ubezpieczenia w biurze.  Kalkulacja dla min 46 osób w 
grupie. 
UWAGI: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnętrzach 
obiektów.  Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport ważny min 3 m-ce. 

Zniżki dla dzieci :przy 2 os. pełnopłatnych w pokoju 
-do 3 lat - zniżka 600 zł  ,      -3-7 lat  - zniżka 300 zł 
-7-12 lat - zniżka 150 zł          Dopłata do pokoju 1-os – 500 PLN 

Szczegółowych informacji udziela Organizator wycieczki Biuro Podróży Altamira 
TELEFON+48 510 910 100 

 

 


