Biuro Podróży Exodus

CHORWACJA - DALMACJA - BIOGRAD NA MORU - HOTEL BOLERO***
BIOGRAD NA MORU: jedno z najsłynniejszych kąpielisk Chorwacji - urokliwy kurort położony w północnej
Dalmacji pomiędzy dwoma historycznymi miastami: Zadarem i Szybenikiem. Słynie z licznych hoteli i
restauracji, długiej jak na chorwackie standardy żwirowej plaży Drazica, krystalicznie czystej morskiej wody
oraz jednego z największych w kraju portu jachtowego - mariny Kornati. Posiada rówież urokliwą starówkę.
Dogodne położenie w centralnej części kraju czyni z Biogradu doskonałą bazę dla eksploracji wielkich
atrakcji turystycznych Chorwacji: Splitu, Trogiru, Parku Narodowego Wodospadów Rzeki Krka czy Parku
Narodowego Paklenica. Oto miejsce w którym nie można się nudzić.
Hotel BOLERO***: komfortowy hotel położony w centralnej części słynnego dalmackiego kurortu Biograd na Moru, w odległości ok.
500 m od starówki oraz nowoczesnego portu jachtowego Marina Kornati oraz ok. 700 m od najbliższej plaży. Obiekt posiada
zewnętrzny basen z leżakami. Restauracja serwuje śniadania i obiadokolacje kuchni śródziemnomorskiej w formie bufetu. Pokoje
wyposażone są w łazienkę, balkon, Tv-sat, klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi.

www.hotel-bolero.hr/

3 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
11.09.2020 - 20.09.2020 1575 PLN
Program:
01.dzień: 22.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod Palmiarnią - wjazd od ul.Piaskowej). Wyjazd z kraju: Hradek. Nocny przejazd
przez Czechy, Austrię i Słowenię.
02.dzień: wjazd do Chorwacji.
Około 15.00 - zakwaterowanie w hotelu BOLERO*** w Biogradzie na Moru.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
03.- 08. dzień: śniadanie.
Czas wolny plażowanie. Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych:
- ZADAR - SZYBENIK (lista UNESCO) - PARK NARODOWY WODOSPADÓW RZEKI KRKA
- SPLIT (lista UNESCO) - TROGIR (lista UNESCO)
- PARK NARODOWY PAKLENICA
Powrót do hotelu w Biogradzie na Moru. Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: śniadanie. 09.00 - wyjazd do kraju.
Przejazd przez Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy.
10.dzień: wjazd do kraju: Hradek.
W godzinach wczesnoporannych - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze (parking pod Palmiarnią).

W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 2550 km
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noclegi: 7 x hotel*** pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC/TV/AC/balkon
wyżywienie: 7 śniadań (bufet) + 7 obiadokolacji (bufet, napoje dodatkowo płatne)
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
taxa klimatyczna - 10 EUR/os. (obowiązkowo, płatne w autokarze)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 400 PLN (tylko na zapytanie)
zniżki hotelowe:
dziecko do 7 lat jako 3 osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - płaci tylko 600 PLN
dziecko 7-12 lat jako 3 osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - 900 PLN zniżki (ostatni turnus - 650
PLN zniżki)
dziecko 12-15 lat jako 3 osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - 600 PLN (zniżki) (ostatni turnus - 450
PLN zniżki)
wycieczki fakultatywne (minimalna ilość uczestników - 25):
ZADAR - SZYBENIK - PARK NARODOWY WODOSPADÓW KRKA - 60 EUR (transport, przewodnicy
lokalni, wstępy)
SPLIT - TROGIR - 35 EUR (transport, przewodnicy lokalni, wstępy)
PARK NARODOWY PAKLENICA - 30 EUR (transport, wstępy)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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