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 CHORWACJA
Półwysep Istria z przystankiem na Słowenii

jezioro BLED – OPATIJA – PULA – ROVINIJ - LUBLIANA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 :  Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd Czechy, Austrię i Słowenię.  

Dzień 2  :  We wczesnych  godzinach  porannych  przejazd  na Słowenię  nad  jezioro  Bled.  Jego
okolica  dzięki  swojemu  naturalnemu  pięknu  jest  jednym  z  najbardziej  urokliwych  miejsc
wypoczynkowych w Alpach. Charakteryzuje się leczniczym klimatem umiarkowanym oraz termalną
wodą źródlaną. Zapraszamy na spacer wokół jeziora – będzie można rozkoszować się pięknymi
alpejskimi  widokami.  Dla  chętnych  wizyta  na  zamku  górującym  nad  miastem  (wstęp  płatny
dodatkowo 10 euro/os.). Polecamy również zajrzeć do jednej z licznych kawiarni i restauracji  na
tradycyjne kremšnite, czyli bledzkie kremówki. W godzinach południowych przejazd do hotelu nad
morzem, zakwaterowanie, czas wolny, odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień  3  : Śniadanie,  odpoczynek  nad  morzem,  popołudnie  spędzamy  w  Puli, zwiedzanie:
amfiteatru  z  I  w.,  zbudowanego  najprawdopodobniej  przez  rzymskiego  cesarza  Wespazjana.
Amfiteatr  mógł  pomieścić 23 tysiące osób,  a obecnie jest jedną z trzech najlepiej  zachowanych
budowli  tego  typu  na  świecie.  Pula  stanowi  skarbnicę  bezcennych  zbiorów  muzealnych
i antycznych. Znajdziemy tu muzeum historyczne i archeologiczne, przepiękne kościoły, takie jak
klasztor Franciszkanów,  czy kaplica św. Marii  Formosa. Warte obejrzenia są też stare rzymskie
świątynie, łuk triumfalny, trzy zachowane bramy miejskie, oraz resztki murów obronnych z Bramą
Herkulesa. Powrót na obiadokolację, czas wolny na spacery nad morzem i nocleg.

Dzień 4 : Śniadanie, po nim plażowanie i kąpiele morskie. Popołudnie spędzamy w mieście Rovinj
czyli chorwackim Saint Tropez.  Wystarczy spojrzeć na panoramę miasta z pokładu łodzi lub jachtu,
by  zrozumieć  dlaczego  Rovinj  słynie  z  urody.  Zbliżając  się  do  miasteczka,  widać  rząd  równo
ustawionych  domów  malowniczo  odbijających  się  w  turkusowych  wodach  Adriatyku  w  cieniu
wzgórza, na którym króluje monumentalny kościół św. Eufemii. Powrót do obiektu na obiadokolację
i 3 nocleg.

Dzień 5/6 :  Śniadanie, wykwaterowanie.  Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze postój i  spacer po
Lublanie – stolicy Słowenii. Zobaczymy: Stare Miasto: Prešernov trg,  Katedrę Świętego Mikołaja,
Smoczy  Most,  Ratusz.  Następnie  przejazd  do  Czech  na  obiadokolację.  Powrót  do  Polski
w  godzinach nocnych z  04/05.05.2019

Cena od: 1300 zł/os,
(przy grupie 45 uczestników)

Cena zawiera: 
 transport: przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, barkiem, video/CD, WC,
 opłaty drogowe, parkingi
 zakwaterowanie: 3 noclegi  w hotelach***, 3 nad morzem w Chorwacji, 
 wyżywienie: HB - 2 posiłki dziennie, śniadania i obiadokolacje, 1 kolacja integracyjna,  

obiadokolacja w Czechach,
 taksę klimatyczną,
 opiekę polskiego pilota na trasie 
 ubezpieczenie NWW, KL, CP i bagaż Signal Iduna
 wycieczki zgodne z opisem
 przewodnika w Lublianie i biletów wstępu,
 składkę na turystyczny fundusz gwarancyjny (zgodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 

1334) - 10 zł/os.
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