Biuro Podróży Exodus

CHORWACJA - MAKARSKA RIWIERA - PŁW. PELJESAC - HOTEL FARAON*** ALL INCLUSIVE!
MAKARSKA RIVIERA: "Międzyzdroje i Zakopane w jednym" - najpopularniejszy i najpiękniejszy rejon
turystyczny adriatyckiego wybrzeża Chorwacji, rozciągnięty pod białym, monumentalnym masywem górskim
Biokovo (do 1762 m), stanowiącym park narodowy. Posiada piękne białe, żwirowo-kamieniste plaże i
kryształowo czystą wodą. Kariera Makarskiej Riviery datuje się od budowy turystycznej drogi adriatyckiej w
1965 roku, kiedy ten odcinek wybrzeża stał się luksusowym centrum wypoczynkowym prominentów.
TRPANJ: niewielkie miasteczko położone na półwyspie Peljsesac w południowej części Dalmacji, który
wcina się w morze na długość 66 km w sąsiedztwie wysp Mljet i Korcula. Trpanj to spokojna mieścina z
malowniczym małym portem, promenadką, kilkoma sklepami i restauracjami oraz wyjątkowo urokliwą plażą.
Jej dodatkowy atut stanowi niesamowity widok na najpiękniejszą część Riwiery Makarskiej - góry Biokovo
schodzące prosto do Adriatyku. Jest to idealne miejsce na ucieczkę od turystycznych tłumów.
Hotel FARAON***: komfortowy hotel położony kilkadziesiąt metrów od portu i plaży, w centrum miasteczka Trpanj. Posiada
zewnętrzny basen oraz restaurację serwującą posiłki bufetowe i napoje w formule ALL INCLUSIVE. Pokoje wyposażone są w balkon
z widokiem na morze, łązienkę/WC, TV-Sat, telefon, klimatyzację.
ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dziennie + przekąski + napoje alkoholowe i bezalkoholowe bez limitu (z wyjątkiem najdroższych
alkoholi) !!!
Zniżka na dojazd własny - 400 PLN/os.
Dzieci do 12. roku życia w pokoju z dwiema os. dorosłymi - GRATIS !!!

1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
30.04.2021 - 09.05.2021 1625 PLN All Inclusive
25.06.2021 - 04.07.2021 2299 PLN All Inclusive
Program:
01.dzień: 18.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod Palmiarnią - wjazd od ul.Piaskowej). 21.00 - wyjazd z Wrocławia (stacja BP
Eldorado, Al. Karkonoska). Wyjazd z kraju: Boboszów.
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię.
02.dzień: wjazd do Chorwacji.
Przeprawa promowa Ploce - Trpanj na półwysep Peljesac.
Około 15.30 - zakwaterowanie w hotelu FARAON*** w Trpanj
Czas wolny. Wyżywienie w formule all inclusive. Nocleg.

03. - 08. dzień: wyżywienie w formule all inclusive.
Cas wolny plażowanie. Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych:
- DUBROVNIK (lista UNESCO)
- FISH PICNIC z posiłkiem i winem
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Nocleg.
09.dzień: śniadanie. Około 10.00 - wykwaterowanie.
Przeprawa promowa Trpanj - Ploce.
Przejazd przez Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy.
10.dzień: wjazd do kraju: Boboszów.
Około 05.00 - rozwiązanie wycieczki we Wrocławiu (stacja BP Eldorado, Al. Karkonoska). Około 07.00 - r
ozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze (parking pod Palmiarnią).
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 2900 km
przeprawa promowa Ploce - Trpanj w dwie strony
noclegi: 7 x hotel*** pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC/TV/AC/balkon
wyżywienie: ALL INCLUSIVE
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
taxa klimatyczna - 12 EUR/os. (obowiązkowo, płatne w autokarze)
zniżka na dojazd własny - 400 PLN/os. (dla chętnych)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 250 PLN (maj) lub 450 PLN (czerwiec)
dziecko do 12 lat jako 3 osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - GRATIS!
wycieczki fakultatywne (minimalna ilość uczestników - 20):
FISH PICNIC - ok. 30 EUR
DUBROVNIK - 35 EUR (transport, przewodnik, opłata wjazdowa)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 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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