WYCIECZKA
WYCIECZKA
DO Do
PARYŻA
CHORWACJI
6 dni
PLITWICKIE JEZIORA- TROGIR- SPLIT- DUBROWNIKMEDJUGORIE-MOSTAR- SIBENIK
1 DZIEŃ
4.30 zbiórka i wyjazd z Polski. Przejazd przez Polskę, Węgry na nocleg (900 km
– ok. 15 godz.) Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ – wykwaterowanie, śniadanie, przejazd do Chorwacji. Zwiedzanie
Parku Narodowego w Plitwicach -jednego z największych i najstarszych w
Chorwacji, wpisanego na listę światowego dziedzictwa naturalnego, chronionego
przez UNESCO. W parku, na długości ponad 8 km znajduje się 16 turkusowych
jezior położonych tarasowo i połączonych ze sobą niezliczoną ilością
wodospadów. Spacer ścieżkami dydaktycznymi i rejs statkiem po największym
jeziorze Kozjak.
Przejazd na nocleg w okolice Makarskiej – PODGORY lub NEUM (BOŚNIA)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ –śniadanie ,czas wolny na relaks i odpoczynek
ew. krótkie zwiedzanie okolicy: Split lub Trogir
Split: znanego z najwęższej na świecie ulicy, noszącej wiele wyjaśniającą nazwę
"Pusti me da prodem" (przepuść mnie), zwiedzanie Starego Miasta: antyczny
Pałac cesarza Dioklecjana z tajemniczymi lochami, przepiękny Perystyl i Złote
Bramy Miejskie, Ratusz Miejski z XV w., świątynia Jupitera, port.
Trogir: typowego nadmorskiego miasteczka. Spacer po malowniczej starówce,
gdzie można zobaczyć między innymi średniowieczny ratusz z przełomu XIV i
XV w., katedrę św. Wawrzyńca z XIII - wiecznym portalem.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu
4 DZIEŃ –śniadanie
czas wolny na relaks i odpoczynek
Obiadokolacja i nocleg w hotelu
5 DZIEŃ – śniadanie, Całodniowa wycieczka do Dubrownika
zwiedzania Dubrownika zwanego "Perłą Chorwacji". Stare Miasto Dubrownika
zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO. W programie:
Brama Pile, gotycki Klasztor Franciszkanów, kolumna Orlando, Katedra, Pałac
Sponza z XVI w., mury miejskie, pałac Rektorów z XV w. - dawna siedziba
władz Republiki Dubrownickiej- obecnie muzeum, spacer ulicą Stradun, czas
wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
6 DZIEŃ –śniadanie ,czas wolny na relaks i odpoczynek
Obiadokolacja i nocleg w hotelu
7 DZIEŃ - po śniadaniu wycieczka do Medjugorie (potrzebne paszporty!),
miasteczka w Bośni i Hercegowinie, miejsca objawień Matki Bożej- Królowej
Pokoju, która w 1981 roku ukazała się sześciorgu dzieciom. Następnie przejazd
do Mostaru leżącego w centrum Hercegowiny, średniowiecznego miasteczka
założonego przez Turków, spacer po mieście,
Powrót do hoteluObiadokolacja i nocleg w hotelu
8 DZIEŃ – śniadanie, wykwaterowanie,
Po drodze zwiedzamy:
przejazd do Šibenika, zwiedzanie, w programie m.in. Katedra Św. Jakuba, Plac
Republiki.
wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocleg tranzytowy na Węgrzech,
obiadokolacja, nocleg
9 DZIEŃ – po śniadaniu wyjazd do kraju.
Krótkie zwiedzanie Budapesztu
Ew. po drodze obiad ok. 25 zł/os.
Powrót w późnych godzinach nocnych ok. 24.00.

Cena: do uzgodnienia

Cena obejmuje:

-przejazd komfortowym autokarem,
opłaty drogowe,
-8 noclegów Hotele **/***
-6 śniadań, 6 obiadokolacji w
Chorwacji (pokoje 2,3-osobowe)
2noclegi,2śniadania,2obiadokolacje
na Węgrzech
-ubezpieczeni KL i NNW, opieka
pilota-przewodnika,
CENA NIE ZAWIERA:

bilety wstępu –

ok. 30 euro/os.

* Cena może ulec zmianie w
przypadku wzrostu kursu walut i cen
paliwa

