
 

 

 

 
 
 
 

     TERMIN: 21.07-01.08.2015 
     CENA: 1790 zł 
 

 
CHORWACJA rozpościera się od wschodnich krańców Alp aż po 
wybrzeże Morza Adriatyckiego tworząc bajeczny krajobraz - olbrzymich 
gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem  
i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny klimat  sprawia, iż 
jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni z  Chorwacji  jeden  
z najpiękniejszych turystycznie krajów Europy. 

 
DRVENIK – to znaczy Dalmacja, czyli gorrrący 
wypoczynek, niekończące się plaże, klimat południa i tysiące 
okazji spędzania wolnego czasu w kawiarenkach, pubach  
i restauracjach! Riwiera Makarska, na której leży Drvenik, to 
modny europejski region z krystalicznie czystym morzem, 
zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku 
dodają jej majestatyczne góry Biokovo, opadające wprost do 
lazurowego morza. To wszystko w połączeniu z naszymi 
programami, to wyzwanie dla prawdziwych pożeraczy 
przygód – oby na wszystko wystarczyło Wam sił! 

 

ZAKWATEROWANIE - KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** – przeznaczony jest specjalnie  
do wypoczynku młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położony 200 metrów od morza, pokoje 
2–5 osobowe, w większości z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! Do Waszej dyspozycji 
jest wewnętrzny basen, boisko sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz 
przestronna sala.     http://primus-kraljevic.hr/ 

  

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie:  

� śniadanie kontynentalne wzmocnione,  

� dwudaniowy obiad (zupa, drugie danie z sałatką, deser),  

� kolacja z deserem.  

Napoje dodatkowo płatne ok. 2 euro/dzień. 

 



Cena zawiera: 

� 9 noclegów w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami, 
� 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja), 
� Wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, opiekę rezydenta i pilota w języku polskim, kierownika 

obozu,  
� Realizacja programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki wycieczki 

fakultatywne, korzystanie z basenu, sali dyskotekowej, animacje, 
� Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, 
� Suchy prowiant na drogę powrotną, 
� Przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), 
� Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7000 PLN, KL 15000 EUR, bagaż 800 PLN, OC 20000 EUR), 
� W drodze powrotnej wycieczka do Trogiru zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO, 
 

Cena nie zawiera:  

� Wycieczek fakultatywnych,  
� Taksy klimatycznej oraz opłaty za korzystanie z przewodnika 

miejskiego w Trogirze – około 10 euro 
 
PROGRAM RAMOWY: 
 
1 dzień 
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię. 
2 dzień  
Przyjazd przez Chorwację, dojazd do kompleksu hotelowego w godzinach południowych, 
obiadokolacja, zakwaterowania, aklimatyzacja 
3-10 dzień  
Wypoczynek, realizacja programu pobytu możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.  
11 dzień  
Śniadanie, wykwaterowani, pobranie suchego prowiantu. W drodze powrotnej wycieczka do Trogiru 
zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wyjazd w kierunku 
kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię. 
12 dzień  
Przejazd przez Czechy (postój na posiłek płatny we własnym zakresie – ok. 5 euro). Przyjazd  
w godzinach popołudniowych do Polski. 

 

Wycieczki fakultatywne:  

DUBROWNIK – miasto białych marmurów, czyli sławna „Perła Adriatyku”, jest jednym z najpiękniejszych 
miast w Chorwacji. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz kupieckich średniowiecza. Dubrownik do dnia 
dzisiejszego jest skansenem architektury, który został wpisany na listę zabytków UNESCO. Cena: 40 EUR 

SPLIT+OMIŚ – w Splicie, wpisanym na listę UNESCO, zobaczycie m.in. Pałac Dioklecjana, Świątynie 
Jowisza, Katedrę św. Dujmy. Omiś to dawne gniazdo pirackie, pełne uroku, przepięknie położone w ujściu rzeki 
Cetiny. Cena: 30 EUR 

RAFTING NA RZECE CETINA – niezapomniana przygoda na jednej z najpiękniejszych rzek Chorwacji! 
Rafting podniesie Ci adrenalinę odpowiednio wysoko a potem opowieściom nie będzie końca. Spływ nie 
wymaga wcześniejszego przygotowania, uczestnicy mają kaski, kapoki. Nad bezpieczeństwem czuwa 
doświadczony skiper. Z własnego wyposażenia potrzebne są buty do wody. Cena: 30 EUR 

REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA – wyspa podróżnika Marco Polo przyciąga wszystkich, których 
interesuje przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki! Na wyspie zwiedzicie miasto Korcula, nazywanym 
kiedyś „murowanym miastem” Cena: 25 EUR  


