Biuro Podróży Exodus

CHORWACJA - RIWIERA MAKARSKA - DRVENIK - HOTEL BELLA VISTA****
MAKARSKA RIVIERA: "Międzyzdroje i Zakopane w jednym" - najpopularniejszy i najpiękniejszy rejon
turystyczny adriatyckiego wybrzeża Chorwacji, rozciągnięty pod białym, monumentalnym masywem górskim
Biokovo (do 1762m), 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.
DRVENIK: niewielkie, spokojne miasteczko turystyczne położone malowniczo u stóp gór Biocovo, w
urokliwej zatoce nad Adriatykiem. Posiada dość długą żwirowo-kamienistą plażę oraz promenadę, którą
można spacerować bez końca, ciesząc oczy wspaniałymi widokami. Dogodna lokalizacja czyni zeń
doskonałeą bazę dla eksploracji cudów południowej Chorwacji: historycznych miast Splitu, Trogitu i
Dubrovnika wpisanych na listę UNESCO czy sanktuarium maryjnego w bośniackim Medjugorie. Krystalicznie
czyste i ciepłe morze, niezapomniane krajobrazy Makarskiej Riwiery oraz gorący południowy klimat - Drwenik
to idealne miejsce do wypoczynku!
HOTEL BELLA VISTA****: komfortowy hotel położony kilkadziesiąt metrów od plaży, w centrum miasteczka
Drvenik. Pokoje typu STANDARD wyposażone są w: balkon, łązienkę/WC z suszarką do włosów, TV-Sat,
telefon, lodówkę oraz klimatyzację. Obiekt dysponuje również niewielkim centrum SPA, na które składają się:
wewnętrzne jacuzzi, łaźnia turecka, sauna fińska. Hotelowa restauracja serwuje śniadania i obiadokolacje
kuchni śródziemnomorskiej w formie bogatego bufetu. www.hotelbellavista.hr/en/
Zniżka na dojazd własny - 350 PLN/os.
4 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
24.06.2022 - 03.07.2022
01.07.2022 - 10.07.2022
08.07.2022 - 17.07.2022
26.08.2022 - 04.09.2022

2150 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
2299 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
2350 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
2299 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

2299 PLN cena normalna
2450 PLN cena normalna
2499 PLN cena normalna
2450 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 18.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod CRS - 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 15.00 - zakwaterowanie w hotelu BELLA VISTA**** w Drveniku na Riwierze Makarskiej.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
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03.- 08. dzień: śniadanie..
Czas wolny plażowanie.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (w przypadku min. 20 os. chętnych):
- SANKTUARIUM MEDJUGORIE - MOSTAR (lista UNESCO) - WODOSPADY KRAVICA
- SPLIT (lista UNESCO) - TROGIR (lista UNESCO)
- DUBROVNIK (lista UNESCO)
- FISH PICNIC z posiłkiem i winem
- MAKARSKA (stolica Riwiery Makarskiej i największy kurort Chorwacji)
Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: śniadanie. 09.00 - wyjazd do kraju.
Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację. Nocny przejazd przez Czechy.
10.dzień: wjazd do kraju: Lubawka.
W godzinach porannych - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod CRS.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1350 km w
jedną stronę
noclegi: 7 x hotel**** pokoje 2,3-osobowe typu STANDARD z łaz/WC/TV/AC/balkon
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (bufet, napoje dodatkowo płatne)
pilot BP EXODUS na całej trasie
korzystanie z centrum SPA w hotelu: jacuzzi, sauna fińska i turecka
Wi-Fi w hotelu
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
taxa klimatyczna - 10 EUR/os./pobyt (obowiązkowo, płatne w autokarze)
zniżka na dojazd własny - 350 PLN/os. (dla chętnych)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 600 PLN (dla chętnych, tylko na zapytanie)
zniżki hotelowe:
dziecko poniżej 3 lat w z 2 osobami dorosłymi w pokoju - GRATIS
dziecko 3-7 lat z 2 osobami dorosłymi w pokoju - płaci tylko 550 PLN
dziecko 7-12 lat z 2 osobami dorosłymi w pokoju - 1000 PLN zniżki
wycieczki fakultatywne (minimalna ilość uczestników - 20):
FISH PICNIC: całodzienny rejs statkiem na wyspę Hvar i Płw. Peljesac z ciepłym posiłkiem i winem 35 EUR
DUBROVNIK - 35 EUR (transport, przewodnik, opłata wjazdowa)
MEDJUGORJE - MOSTAR - WODOSPADY KRAVICA - 35 EUR (transport, przewodnik w Mostarze,
wstęp na wodospady)
SPLIT - TROGIR - 40 EUR (transport, przewodnicy, wstępy)
MAKARSKA - 10 EUR (transport)
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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