
Zadar - Šibenik - Neum - Split - Trogir - Dubrownik - 

Medjugorjie - Mostar - Jeziora Plitvickie - 

wypoczynek nad morzem

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji.

Dzień 2: Przyjazd w godzinach przedpołudniowych do Zadaru – 
średniowiecznego miasta, w którym powstał pierwszy na terenie 
dzisiejszej Chorwacji uniwersytet. Spacer po zabytkowym centrum 
z kościołem Św. Donata oraz pozostałościami rzymskich budowli. Następnie 
przejazd do Šibenika – zwiedzanie najpiękniejszej budowli Dalmacji –
Katedry Św. Jakuba. Wieczorem przejazd do Neum (na terenie Bośni 
i Hercegowiny). Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja 
i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i zwiedzanie okolicy.
W godzinach wieczornych obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Splitu, zwiedzanie miasta portowego, 
w którym doskonale zachował się Pałac Dioklecjana. Spacer po Starym 
Mieście – Ratusz Miejski oraz malowniczy port. Przejazd do Trogiru, 
miasta położonego na wysepce. Zwiedzanie zabytkowego centrum 
z Katedrą z XII wieku, Ratuszem i Starówką. Wieczorem powrót na 
obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i zwiedzanie okolicy.
W godzinach wieczornych obiadokolacja i nocleg.
 
Dzien 6: Śniadanie. Wycieczka do Dubrownika – Perły Adriatyku. Przejazd 
nadmorską trasą widokową do malowniczo położonego miasta, pełnego 
zabytków i niezwykłych uliczek. W programie m. in.: spacer XII-wiecznymi 
murami obronnymi okalającymi Starówkę, z których rozpościera się 
piękny widok na Adriatyk i na miasto, spacer z przewodnikiem miejskim 
po Starym Mieście, Klasztor Franciszkanów, Mala Braca, Katedra, Pałac 
Rektorów, Wielka Fontanna. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i zwiedzanie okolicy. 
Fakultatywnie rejs statkiem Fish Picnic. W godzinach wieczornych 
obiadokolacja i nocleg.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelu *** (w Neum), pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami 
i balkonem (w pobliżu hotelu znajduje się supermarket, pizzeria, grill bar, przystanek 
autobusowy), WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, WYCIECZKI  LOKALNE: Zadar, 
Šibenik, Split, Trogir, Dubrownik, Medjugorje, Mostar, Plitvice, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie 
wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, podatku 
turystycznego - łącznie ok. 65 EUR oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł, zniżka dla dziecka w wieku 6-12 na dostawce 
(przy zakwaterowaniu z 2 dorosłymi) - 20%.

Dzień 8: Śniadanie. Całodzienna wycieczka. Zwiedzanie sanktuarium 
w Medjugorje, następnie przejazd do Mostaru. Spacer po mieście 
z niepowtarzalną zabudową starówki, wpisaną na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO – niskie domy z czasów Imperium Ottomańskiego, 
stary most przerzucony nad turkusowymi wodami Neretwy, niezliczona 
ilość sklepików i straganów z lokalnym rękodziełem. Wieczorem powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 9: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Plitvic – zwiedzanie 
Parku Narodowego wpisanego na listę dziedzictwa przyrodniczego 
UNESCO (16 jezior połączonych 92 wodospadami). Jest to 
najpopularniejszy Park Narodowy w Chorwacji, jednocześnie zaliczany 
do najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych Europy. Spacer wzdłuż 
kaskadowo położonych jezior tworzących ciąg malowniczych wodospadów 
o krystalicznie czystej wodzie. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

Dzień 10: Powrót do kraju w godzinach porannych. 

NEUM

Urocza miejscowość oddzielająca północną 
część kontynentalnej Chorwacji od południowej. 
Położona jest na kilkunastokilometrowym 
odcinku wybrzeża dalmatyńskiego, pomiędzy 
chorwackimi miejscowościami. Typowo 
nadmorskie miasteczko z licznymi tawernami, 
kawiarenkami, sklepami. Bajkowe krajobrazy, 
górzysty krajobraz, śródziemnomorski klimat, 
cudowne widoki oraz ciepłe, przejrzyste 
morze - to tylko kilka cech tego wspaniałego 
miejsca. Nieopodal znajduje się najpiękniejsza 
chorwacka wyspa Korčula, co czyni to miejsce 
wyjątkowo atrakcyjne.
Chociaż ten wąski skrawek wybrzeża należy do 
terytorium Bośni i Hercegowiny, wypoczywając 
tu czujemy wokół typowo chorwacki klimat.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Fish Picnic - ok. 25 EUR

wyspa Korčula -  ok. 25 EUR

            www.verotravel.pl 

Adriatyckie  pół  na  pół

10 dniChorwacja

TERMINY CENY

23.08 – 01.09.2019 1650 zł

20.09 – 29.09.2019 1650 zł

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIEul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel. 77 4544569, biuro@verotravel.pl


