
Proponujemy Państwu "nietypowy wypoczynek" w  CHORWACJI ! 
dla każdego kto ma niewiele czasu, aby się zrelaksować, a chciałby go wykorzystać najlepiej jak jest to możliwe. 

 
Chorwacja - leżąca na styku środkowej i śródziemnomorskiej Europy, dzieli się na trzy regiony: Dalmację, zatokę Kvarner i Istrię. 
Każdy z regionów oferuje turystom wszystko to, co jest niezbędne do niezapomnianego urlopu – długie malownicze wybrzeże, 
krystalicznie czyste morze dla wielbicieli nurkowania i żeglowania, złocisty piasek dla miłośników wypoczynku na słońcu, liczne 

zabytki dla amatorów historii oraz ciekawe trasy dla lubiących górskie wędrówki. 
 
Gdzie śpimy? Hotel Adriatic położony jest w zatoce Omisalj na wyspie Krk, zaledwie kilka kroków od morza. 
Zwiedzamy: kilka fajnych miejsc : Plitwice, Jaskinia Postojna, Pula, Poreć, Rovinj, Zagrzeb, wyspa Krk. 
 
Zakwaterowanie: Pokoje dwuosobowe z możliwością dostawki, wyposażone są w: łazienkę, telefon, TV SAT. 
Wyżywienie: Śniadanie i obiadokolacje w formie bufetu. 
Transport:  z Bełchatowa (przy min. 3os.), przesiadka w Katowicach. Dojazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, 
klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Chorwacja.  
(uwaga zbiórka odbywa się zawsze pół godziny wcześniej) 
 
Ramowy program: 
1 DZIEŃ: wyjazd z  Bełchatowa o godz. 20.30 do Katowic . Przyjazd na godz. 22.00, nocny przejazd do 
Chorwacji przez Słowenię. 
2 DZIEŃ: Przejazd do Słowenii w godzinach rannych. Zwiedzanie Jaskinii Postojnej, mającej blisko 20 km 
podziemnych sal i korytarzy. Trasa turystyczna o długości 5,5 km zajmuje tylko 1,5 godziny, gdyż 4-
kilometrowy odcinek tzw. Starego Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną. Do przejścia pozostaje 1700 m. 
Wyjazd w kierunku Chorwacji. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3 DZIEŃ: po śniadaniu plażowanie lub wyjazd do Parku Narodowego w Plitwicach, spacer po jednym z 
najpiękniejszych parków chorwackich z dziesiątkami kaskad, jaskiń i jeziorem Kozjak. Park Narodowy Jezior 
Plitvickich został wpisany na listą Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Przyjazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. 
4 DZIEŃ: po śniadaniu plażowanie lub zwiedzanie Puli - jedno z najładniejszych miast turystycznych w 
Chorwacji. Jest ona znana jest przede wszystkim z amfiteatru rzymskiego z I wieku, który został zbudowany      
z inicjatywy cesarza Wespazjana. Przed ponad dwudziestotysięczną widownią walczyli gladiatorzy. Następnie 
przejazd do -Rovinj - miasto i port leżący na zachodnim wybrzeżu Istrii, na południe od Zatoki Limskiej. W tym 
mieście zobaczymy historyczne zabytki z czasów iliryjskich, rzymskich i wenecjańskich. Kolejne zwiedzane 
miasto to Porec – największy ośrodek turystyczny na Istrii. Miasto z portem leży pomiędzy zatoką Lima a doliną rzeki Mirna. 
Ważnymi  zabytkami architektury jest bazylika Św. Eurazjana, kompleks wybudowany na podstawach Rzymian w 6. stuleciu. W roku 1997 stała 
się zabytkiem UNESCO. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5 DZIEŃ: śniadanie, plażowanie lub wyjazd na wycieczkę po wyspie Krk. W programie: Miasto Krk – stolica wyspy znana jest przede wszystkim 
ze wspaniałych murów obronnych które liczą sobie 2 000 lat. Głównym punktem miasta jest Plac “Vela Placa” pełen kawiarni i restauracji gdzie 
zwiedzający mogą się degustować smakiem różnorodnych potraw.  
Miasteczko Vrbnik - położony jest na klifie z którego można podziwiać piękne widoki na katedry, wąskie, kręte uliczki, ruiny wież i winnice z 
których jest wytwarzane jedno z najsłynniejszych win Vrbnička žlahtina. Zatoka Soline – jedna z najbardziej znanych i popularnych plaż w całej 
Chorwacji z powodu zalegającego na niej błota. Wiele osób przybywa na tą plaże aby zażyć „kąpieli błotnych” które mają właściwości lecznicze. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
6 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, plażowanie. Ok. godz. 14:00 wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do Zagrzebia – stolicy i największego 
miasta w Chorwacji. W śródmieściu historyczne dzielnice Gornji Grad i Kaptol oraz Donji Grad wyróżniają się wyjątkową różnorodnością 
architektury od baroku po budownictwo współczesne. Spacer po mieście. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych. 
7 DZIEŃ: powrót do Polski w godzinach rannych. 
 
Świadczenia: 
- transport autokarem/ busem 
- 4 noclegi w hotelu Adriatic, 
- taksa klimatyczna, 
- 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja, 
- opieka licencjonowanego pilota podczas zwiedzania, 
- ubezpieczenie Signal Iduna, 
Cena nie zawiera opłat miejscowych - 10 euro/osoba 
 
zniżki: 
3 osoba do 7 lat na wspólnym spaniu - zniżka 350 zł 
3 osoba 7-14 lat na dostawce - zniżka 175 zł 
3 osoba powyżej 14 lat na dostawce - zniżka 40 zł 
 

Terminy: 
28.07 - 03.08  -  1 295 zł/os. 
01.08 - 07.08  -  1 295 zł/os. 
05.08 - 11.08  -  1 295 zł/os. 
09.08 - 15.08  -  1 295 zł/os. 
13.08 - 19.08  -  1 255 zł/os. 
17.08 - 23.08  -  1 255 zł/os. 
21.08 - 27.08  -  1 255 zł/os. 
25.08 - 31.08  -  1 255 zł/os. 
29.08 - 04.09  -  1 255 zł/os. 
02.09 - 08.09  -  1 195 zł/os. 
06.09 - 12.09  -  1 195 zł/os. 
10.09 - 16.09  -  1 195 zł/os. 
14.09 - 20.09  -  1 195 zł/os. 
18.09 - 24.09  -  1 195 zł/os. 
 


