
 

 

      

      TERMIN: 24.07-02.08.2015 

     CENA: 1 510 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. 
 
 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ PAG - to malownicze miasteczko położone na wyspie 

o tej samej nazwie,  która ciągnie się wzdłuż wysokich Gór Velebit. Pag 

jest znaną miejscowością turystyczną z niepowtarzalną atmosferą Starego 

Miasta. W centrum znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy  

z pamiątkami, dyskoteki, centrum sportowe z basenem, w pełni 

wyposażona strzeżona piaszczysto-żwirowa plaża miejska. W okolicy 

znajdują się jedne z najlepszych tras rowerowych w Chorwacji. 

 

ZAKWATEROWANIE:  

Pensjonat „Giovanni” położony  w odległości ok. 300 m od 

morza i około 500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują się główne 

atrakcje wyspy. Zakwaterowanie  w wyposażonych pokojach 2-3 

osobowych lub apartamentach 4-5 osobowych z łazienkami. 

Niektóre pokoje wyposażone są w łóżka piętrowe. W 

pensjonacie jest też stołówka na 50 osób oraz kawiarenka.    

    http://www.apartmani-cik.com/  

 

WYŻYWIENIE:  

3 posiłki dziennie:  

 śniadania - bufet, herbata, 

 lunch w postaci nieograniczonej ciepłej pożywnej zupy z chlebem + owoc,  

 obiadokolacja składająca się z pełnego 2 dania (np.: danie mięsne, sałatka, ziemniaki).  

Dodatkowo do lunchu i obiadokolacji serwowana jest woda. Inne napoje dodatkowo płatne, ok. 2 

euro. 
 
 
 
 

 



ZAPEWNIAMY: 

 przejazd autokarem klasy LUX, 

 7 noclegów w pokojach 2, 3-osob. lub apartamentach 4, 5-osob. z łazienkami, 

 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja), suchy prowiant na drogę powrotną, 

 taksę klimatyczną, 

 opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, ratownika na plaży miejskiej, 

 ubezpieczenie KL i NNW, 

 realizację programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki  

w miejscowości Pag, 

 w drodze wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO). 

 

CENA NIE ZAWIERA:  

 Zwrotnej kaucji 15 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu) 

 Biletu wstępu na teren Parku Narodowego Plitvice, dla chętnych (ok. 12 euro)  

 Wycieczek fakultatywnych: Zadar, Nowalia, Paklenicki Park Narodowy, wycieczka 

łodzią do jaskini wodnej.  

 

 

 

 

 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

ZADAR. Popołudniowy wypad do największego miasta północnej Dalmacji. Podroż przez burzliwą 

historię po śladach Rzymian, Wenecjan, Habsburgów i wszystkich którzy odcisnęli znaki swojej 

bytności w tym niezwykłym miejscu na wybrzeżu Adriatyku - cena 25 € 

 

WODOSPADY RZEKI KRKA. Całodzienna wycieczka do Narodowego Parku KRKA. Park 

Narodowy obejmuje znaczną część niezwykłej rzeki Krki wraz z największymi atrakcjami czyli 

kaskadami powstałymi w wyniku osadzania się trawerynu. Przy imponującym wodospadzie 

Skradinski buk, który tworzy siedemnaście kaskad na przestrzeni 800 metrów, przy różnicy wysokości 

46 metrów, można się kąpać! - cena 43 € 

 

REJS PO ZALEWIE PASKIM. Całodniowy rejs po zalewie paskim. Kąpiele przy najpiękniejszych, 

niedostępnych z lądu plażach Pagu. Niepowtarzalne widoki „księżycowej wyspy” - Cena 28 € 

 

WYJAZDY NA NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE PAGU. Dopołudniowe lub popołudniowe wypady na 

plaże do Bośany i na piaszczystą plażę Kukanana - cena 5 € 

 

WYSPA PAG. podróż od tysiącletnich gajów oliwnych po „Chorwacką Ibizę” - plażę Zrce. 

Całodzienna wycieczka po wyspie Pag, zwiedzanie najciekawszych miejsc na wyspie: Novalja - 

zwiedzanie wodociągu z czasów rzymskich, Lun - spacer po tysiącletnim gaju oliwnym, plaża Caska - 

kąpiel w miejscu zatopionego antycznego miasta Cissa, plaża Zrce zwana „Chorwacką Ibizą”, gdzie w 

dyskotekach na plaży i na morzu zabawa trwa non stop, Śimuni, gdzie znajduje się marina jachtowa 

położna w naturalnym fiordzie - cena 15 € 

Zapisy w siedzibie ZZG  


