
 

 

       

 

 

 

 

 

 

                 CHORWACJA      
Wakacyjny słoneczny wypoczynek  

nad ciepłym Adriatykiem 
 

        23.07-01.08.2020 
 

23.07.2020 - Wyjazd z Polski (miasta wg. rozkładu) i przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku 
Chorwacji.  
 

Następnego dnia przyjazd do Chorwacji, do nadmorskiej miejscowości Kraljevica z widokiem na 
wyspę KRK. Zakwaterowanie w ośrodku Uvala Scott. Obiekt malowniczo położony nad brzegiem 
morza, W obiekcie muzyka i tańce na tarasie hotelowym oraz dyskoteki, na miejscu liczne grupy 
młodzieżowe, odległość od plaży ok. 50 metrów, ponadto na terenie ośrodka teren do wypoczynku.  
Strefa WiFi, 
 

Na miejscu pobyt i wypoczynek połączony ze zwiedzaniem największych atrakcji turystycznych 
regionu: 

 Całodzienna wycieczka po półwyspie Istria, zwiedzanie miasta Puli - jednego z najstarszych 
miast Chorwacji z licznymi pamiątkami czasów rzymskich, zwiedzanie centrum miasta, 
starożytnego amfiteatru, Bramy Herkulesa oraz Świątyni Augusta. Stare Miasto w Puli pełne 
jest życia i turystów. Następnie w drodze powrotnej przejazd do urokliwej nadmorskiej 
turystycznej miejscowości Opatija, spacer promenadą i powrót do hotelu 

 Wycieczka autokarowa do pobliskiej „stolicy” wyspy Kyrk, miejscowość o tej samej nazwie, 
zwiedzanie urokliwego starego miasteczka o tej samej nazwie, spacer promenadą oraz 
murami miasta oraz miasteczka Omisalj położonego na wzgórzu. Omišalj zostało złożone w 
III w. n.e. przez starożytnych Rzymian jako Fulfinium. W latach 1480-1797 wraz z wyspą Krk 
miasto należało do Republiki Weneckiej, następnie wchodziło w skład imperium 
Habsburgów. Miasto położone jest na wysokim, 80-metrowym klifie ponad wodami 
Adriatyku. W Omišalj zachowała się wczesnochrześcijańska bazylika datowana na V w 

 Wycieczka do jednej z ładniejszych nadmorskich chorwackich miejscowości Baśka. Czas na 
kąpiel i plażowanie na jednej z piękniejszych piaszczystych plaż Chorwacji w miejscowości  

 Dyskoteki i inne imprezy kulturalne, plażowanie i aktywny wypoczynek, codzienne kąpiele 
w wodach Adriatyku, sport, gry i zabawy, baloniada itp.  
 

Przedostatniego po południu wyjazd w drogę powrotną do Polski. W trakcie powrotu krótkie 
popołudniowo-wieczorne zwiedzanie centrum Ljubljany stolicy Słowenii  
 

01.08.2020 - Przyjazd do Polski (miasta wg. rozkładu) 
 

                           

                            BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                                Słupsk ul. Wojska Polskiego 29 tel. 59 8411017 eurorelax@interia.pl 
        

                 

         eurorelax@interia.pl 

 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Wenecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Adriatyckie


Świadczenia w cenie:                             1899 zł 
 

 przejazd komfortowym autokarem, /barek, WC, klimatyzacja, DVD/, który pozostaje na 
miejscu do dyspozycji grupy, 

 noclegi w Chorwacji - w pokojach 3, 4 osobowych z łazienkami. 
 wyżywienie w Chorwacji - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, (pierwszy i ostatni 

posiłek w Chorwacji - obiad) 
 wszystkie wycieczki  podane w programie:  
 opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,  
 ubezpieczenie Warta Travel lub Axa S.A 
 Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny 
 

Uwagi: cena nie obejmuje taksy klimatycznej w wysokości 10 euro za cały pobyt (opłata 
obowiązkowa pobierana w autokarze) oraz ewentualnej wycieczki fakultatywnej do chorwackiego 
parku narodowego Plitwickie Jeziora w cenie 35 euro/os, 
 
Trasa przejazdu: Słupsk Plac Zwycięstwa godz. - 12.30 Koszalin Dw. PKP - 13.30 Szczecin parking 
przy ul Sambora - 15.45 Gorzów Wlkp. stacja PKN Orlen ul. Myśliborska - 17.15 Zielona Góra 
parking przy Palmiarni - 18.45, Wrocław /Bielany Wrocławskie /parking przy PKN Orlen przy 
zjeździe z Autostrady, naprzeciwko Macro - 21.15,  
 


