Biuro Podróży Exodus

NAJCENNIEJSZE PERŁY CHORWACJI Z MEDJUGORIE + KRYSTALICZNE WYBRZEŻE ADRIATYKU
Jeziora Plitvickie - najpiękniejszy park narodowy Europy z listy UNESCO, Trogir - "mała Wenecja", Split miasto okrutnego cesarza Dioklecjana, Zagrzeb - z Kaptolu na Gradec przez Krwawy Most, objawienia
maryjne w Međugorie, kąpiel pod wodospadami Kravica, słynny amfiteatr rzymski w Puli, morskie organy w
Zadarze, kolosalne mury obronne Dubrovnika.
BEZ PRZEJAZDÓW NOCNYCH !
6 OBIEKTÓW Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 8 dni
Terminy:
22.09.2019 - 29.09.2019 1450 PLN UWAGA !!! Nowy termin !!!
Program:
01.dzień: 04.00 wyjazd z Zielonej Góry parking pod Palmiarnią (wjazd od ul.Piaskowej). Można wsiadać
też w Żaganiu, Iłowie, Zgorzelcu (po uzgodnieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Zawidów. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Wjazd do Chorwacji.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Vrsaru na Półwyspie Istria. Obiadokolacja za dopłatą.
Nocleg.
02-03.dzień: Śniadanie.
Czas wolny - plażowanie.
Możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej po PÓŁWYSPIE ISTRIA: PORECZ (bazylika Eufrazejska lista UNESCO, stare miasto) - ROVINJ (katedra św. Eufemii, stare miasto, port jachtowy) - PULA (doskonale
zachowany amfiteatr cesarza Wespazjana, forum rzymskie, świątynia Augusta i Romy, łuk Sergiuszy) (z
przewodnikiem lokalnym).
Powrót do hotelu w rejonie Vrsaru. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
04.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Zwiedzanie ZADARU - forum rzymskie, katedra św. Anastazji, kościół św. Donata, ratusz, promenada,
organy morskie, Plac Pięciu Studni (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Zwiedzanie SIBENIKU (lista UNESCO) - renesansowa katedra św. Jakuba, promenada, stare miasto (z
przewodnikiem lokalnym).
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu w rejonie Trogiru. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
05.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Zwiedzanie TROGIRU (lista UNESCO) - katedra św. Wawrzyńca, ratusz, loggia, promenada, baszta
Kamerlengo, stare miasto (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Zwiedzanie SPLITU (lista UNESCO) - Wielki Pałac Dioklecjana, stare miasto, katedra sw. Dujima,
baptysterium, ratusz, promenada (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Wjazd do Bośni i Hercegowiny.
Zwiedzanie MEUGORIE (miejsce objawień maryjnych, ważne centrum pielgrzymkowe) kościół św.
Jakuba, Wzgórze Objawień.
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Około 20.00 zakwaterowanie w pensjonacie w Medjugorie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
06.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Przejazd przez NEUM (jedyne bośniackie kąpielisko nad Adriatykiem).
Wjazd do Chorwacji.
Zwiedzanie DUBROWNIKA (lista UNESCO) - mury obronne, brama Pile, fontanna Onufrego,
reprezentacyjna ulica Stradun, katedra, pałac rektorów, port (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Wjazd do Bośni i Hercegowiny.
Przystanek przy WODOSPADACH KRAVICA - zespół wodospadów na rzece Trebizat o wysokości do 25
m. Czas wolny - możliwość kąpieli pod wodspadami !!!
Około 19.00 powrót do pensjonatu w Medjugorie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
07.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd. Wjazd do Chorwacji.
Zwiedzanie parku narodowego JEZIORA PLITVICKIE (lista UNESCO) - jeden z najpiękniejszych parków
narodowych w Europie: zespół 16 połączonych wodospadami jezior o łącznej długości 8 km, wraz z
najwyższym wodospadem Chorwacji o wysokości 78 m.
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu w Zagrzebiu. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
08.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Zwiedzanie ZAGRZEBIA (stolica i największe miasto Chorwacji) wzgórze kościelne Kaptol z największą
w Chorwacji katedrą Wniebowzięcia NMP, plac św. Marka z budynkami rządu i parlamentu Chorwacji oraz
słynnym kościołem św. Marka, Kamienna Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej, plac Josipa Jelacicia
(z przewodnikiem lokalnym).
Przejazd przez Słowenię Austrię i Czechy. Wjazd do kraju: Zawidów.
Około 02.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod Palmiarnią.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 3750 km
noclegi: 7 x hotel/pensjonat*** - pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC
wyżywienie: 7 śniadań
pilot BP EXODUS
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
7 obiadokolacji (na życzenie, płatne w biurze przed wyjazdem) - 200 PLN
napoje do obiadokolacji
zestawy słuchawkowe - 8 EUR (obowiązkowo)
taksa klimatyczna - 7 EUR (obowiązkowo)
przewodnicy lokalni - 30 EUR (obowiązkowo)
wycieczka fakultatywna po Półwyspie Istria - 40 EUR (transport, przewodnik, wstępy) (przy min. 20
chętnych)
wstępy do obiektów turystycznych - 35 EUR (dla chętnych)
dopłata do pokoju 1-osobowebo - 500 PLN (na życzenie)
opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu
i Turystyki z 21.11.2016) - 10 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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