Biuro Podróży Exodus

CHORWACJA - PÓŁWYSEP ISTRIA - REJON ROVINJA - RESORT AMARIN****
PÓŁWYSEP ISTRIA: najdalej na północ wysunięta część Chorwacji, gdzie splata się historia i kultura
Słowian, Austriaków oraz Włochów. To tutaj, w mieście Pula, znajduje się najlepiej zachowany rzymski
zabytek w Chorwacji - monumentalny amfiteatr. Wczesnochrześcijańska bazylika Eufrazejska w Poreczu
wpisana jest na listę UNESCO, zaś miasteczko Rovinj urzeka przepiękną kolorową zabudową i urokliwą
mariną. Istria słynie również z niezwykle ciekawej, poszarpanej linii brzegowej oraz wspaniałych krajobrazów.
RESORT AMARIN****: komfortowy kompleks wypoczynkowy położony ok. 3 km od słynnego, niezwykle
urokliwego kurortu turystycznego Rovinj, nad brzegiem Adriatyku, w przyjemnym lasku sosnowym. Posiada
duży basen zewnętrzny, płytki basen dla dzieci, odcinek prywatnej żwirowo-kamienistej plaży oraz boiska
sportowe. Wszystkie pokoje, umiejscowione w niskiej zabudowie, wyposażone są w łazienkę z suszarką do
włosów, balkon, telefon, sejf, lodówkę, Tv-sat oraz klimatyzację. Restauracja serwuje śniadania i
obiadokolacje kuchni śródziemnomorskiej w formie obfitego bufetu.
www.maistra.com/amarin-rovinj
BLISKO - SZYBKI DOJAZD !!!
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
2250 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
2325 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
2250 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
1850 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

17.06.2022 - 26.06.2022
24.06.2022 - 03.07.2022
26.08.2022 - 04.09.2022
02.09.2022 - 11.09.2022

2399 PLN cena normalna
2475 PLN cena normalna
2399 PLN cena normalna
1999 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 22.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod CRS - BASEN - wjazd od ul. Sulechowskiej). Można
wsiadać na trasie: Nowa Sól, Legnica, Jawor, Bolków, Kamienna Góra (po umówieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Lubawka. Nocny przejazd przez Czechy, Słowację i Węgry.
02.dzień: wjazd do Chorwacji.
Około 14.00 zakwaterowanie w Resorcie Amarin**** na Półwyspie Istria w rejonie Rovinja.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
03-08.dzień: śniadanie.
Czas wolny plażowanie.
Możliwość udział w wycieczkach fakultatywnych:
- PÓŁWYSEP 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
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Sergiuszy) (z przewodnikiem lokalnym)
- PARK NARODOWY WYSP BRIJUNI - rejs statkiem na archipelag, ruiny rzymsko-bizantyjskie, willa Tity, park safari (z
przewodnikiem lokalnym)
- FISH PICNIC ze skokami do morza, winem, posiłkiem i tańcami.
Powrót do resortu**** w rejonie Rovinja. Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację. Nocny przejazd przez Czechy.
10.dzień: wjazd do kraju: Lubawka.
W godzinach porannych rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze (parking pod CRS).

W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne)- ok. 1100 km w
jedną stronę
noclegi: 7 x resort****- pokoje 2,3-osobowe: łaz/WC/TV/balkon/AC
wyżywienie: 7 śniadań (bufet) + 7 obiadokolacji (bufet)
napoje do śniadania oraz jeden napój do obiadokolacji
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji (na życzenie)
taksa klimatyczna - 12 EUR/os. (obowiązkowo, płatne w autokarze)
wycieczki fakultatywne (przy min. 20 chętnych):
- Półwyspie Istria: Pula - Rivinj - Porec - ok. 40 EUR (transport, wstępy, przewodnik)
- Park Narodowy Brijuni - ok. 50 EUR (transport, wstępy, przewodnik)
- Fish Picnic: Vrsar - Kanał Limski z winem, kąpielą i tańcami - 40 EUR
dopłata do pokoju 1-osobowego - 600 PLN (na życzenie, tylko na zapytanie)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
zniżka na dojazd własny - 250 PLN/os. (dla chętnych)
zniżki hotelowe:
dziecko poniżej 7 roku życia jako 3. lub 4. osoba w pokoju z dwiema osobami dorosłymi - 900 PLN
zniżki
dziecko w wieku 7-18 lat jako 3. lub 4. osoba w pokoju z dwiema osobami dorosłymi - 500 PLN zniżki
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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