
Ramowy program wycieczki:
1 dzień Wyjazd w godzinach wieczornych/nocnych (Warszawa 22:00**, ul. E. Plater, parking przy Sali 
Kongresowej; Łódź 00:15, dworzec PKP Łódź Fabr., parking od ul. Kilińskiego; Piotrków Tryb. 01:15, Al. Sikorskiego, stacja paliw 
Lukoil; Częstochowa 02:30, ul. Wilsona, przy Filharmonii; Wrocław 01:00, ul. Powstańców Śl., hotel „Wrocław”; Opole 02:15, róg ul. 
Dubois i 1 Maja, parking; Gliwice 03:15, Pl. Krakowski, przystanek MPK/PKS; Rzeszów 23:00**, Al. Piłsudskiego, przystanek MPK 
przy Gromadzie, przed rondem; Tarnów 00:30, stacja paliw BP naprzeciwko dworca PKS; Brzesko 01:15, stacja paliw Statoil przy 
obwodnicy; Kraków 02:00, ul. Kałuży, obok hotelu Cracovia; Chrzanów 02:50, ul. Trzebińska, stacja paliw Shell; Jaworzno 03:15, 
parking przy Hali Wid.-Sport.; Dąbrowa Górn. 03:00, ul. Królowej Jadwigi, przed DK; Sosnowiec 03:25, ul. 3 Maja, parking przed 
dworcem PKP; Katowice 04:00, Pl. Oddziałów Młodzieży Powst. (dawny Pl. Andrzeja) – druga strona dworca PKP; Tychy 04:30, ul. 
Wyszyńskiego, przystanek MPK naprzeciwko kościoła; Bielsko-Biała 05:10, parking - dolna płyta PKS; Żory 04:30, ul. Kościuszki, 
stacja paliw Statoil; Cieszyn 05:30, ul. Kolejowa, stacja paliw Statoil). 
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji. 

Przyjazd w godzinach popołudniowych do ZAGRZEBIA, spacer po Starym Mieście: m.in.: dzielnice Gradem i Kaptol – wieża Lotrscak 
(pozostałość miejskich fortyfikacji), barokowy kościół św. Katarzyny, kościół św. Marka, parlament, pałac Bana – siedziba 
prezydenta, katedra, pałac arcybiskupi, plac Josipa Jelacica (główny plac miasta). Przejazd na miejsce noclegu (okolice 
Rijeki/Istria/Kvarner). Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzień Śniadanie. Zwiedzanie: POREČ – miejscowość wypoczynkowa, rzymskie Parentium, jedno z najstarszych 
miast na półwyspie, bazylika Eufrazjana z VI w. wpisana na listę UNESCO, stare miasto; PULA – rzymskie zabytki: amfiteatr z I w., 
Łuk Sergiusza, Brama Herkulesa oraz katedra, zamek; OPATIJA – znany kurort; RIJEKA – piękne nadbrzeże, malownicze uliczki, 
Korzo – główny deptak miasta z eleganckimi sklepami, fragmenty murów obronnych, kościoły, zamek Trsat. Powrót na miejsce 
noclegu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień Śniadanie. Opuszczenie miejsca noclegu. Przejazd i zwiedzanie: ZADAR  - spacer po mieście szlakiem 
antycznych i średniowiecznych zabytków; ŠIBENIK – miasto przy ujściu rzeki Krka do Adriatyku, katedra św. Jakuba wpisana na 
listę UNESCO, twierdza św. Mikołaja;  SPLIT – najważniejsze miasto Dalmacji, pałac Dioklecjana wpisany na listę UNESCO, katedra, 
kościół św. Franciszka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień Śniadanie. Fish Picnic – całodzienna wycieczka, rejs statkiem i plażowanie: postój 1 – ryby, rakija, wino, 
plażowanie; postój 2 – plażowanie, spacer na górę, z której roztacza się piękny widok na okoliczne wysepki, zameczek. Powrót na 
miejsce noclegu. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po Starówce w TROGIRZE, wpisanej na listę UNESCO. Nocleg.

5 dzień Śniadanie. Zwiedzanie PARKU NARODOWEGO KRKA – piękne krajobrazy, kaskady na rzece Krka; po 
południu czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzień Wczesne ś  niadanie  . Przejazd do DUBROVNIKA, zwiedzanie m.in.: Starego Miasta wpisanego na listę 
UNESCO, bastiony, pałac Rektorów, klasztor Franciszkanów, katedra, kolumna Rolanda. Czas wolny. Powrót na miejsce noclegu. 
Obiadokolacja. Nocleg.

7 dzień Śniadanie. Opuszczenie miejsca noclegu. Przejazd do PLITVIC – zwiedzanie Plitvickich Jezior – Parku 
Narodowego (cudowna przyroda, jaskinie, wąwozy, łąki, stado niedźwiedzi, niezwykłe miejsce z 16 jeziorami turkusowego koloru, 
połączonymi 92 wodospadami (najwyższy ma 80 m). Park zwiedza się pieszo i stateczkiem). Zwiedzanie ok. 4-5 godzin. Spacer 
ścieżkami, kładkami, odpoczynek wśród zieleni, krótki rejs stateczkiem. Wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd.

8 dzień Zakończenie wycieczki w godzinach rannych/południowych.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, video, barek, wc) lub busem (klimatyzacja);
- 6 noclegów, pokoje 2,3-osobowe z łazienką;
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji;
- ubezpieczenie KL (15000 euro), NNW (2500 euro), bagażu (125 euro);
- opiekę pilota.

Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie, biletów wstępu, miejscowych przewodników, razem ok. 400 HRK (kun chorwackich) 
oraz 1 euro/doba taxa. 1 euro = 7,5 HRK. Ceny biletów mogą ulec zmianie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Dopłata do pokoju 1-os. 450 zł. Przerwa podczas podróży m.in. w Czechach i 
Austrii, zalecamy zabranie ok. 250 CZK i 8-10 euro na posiłek. Istnieje możliwość przesiadki w Katowicach do innego autokaru. Przejazd do/z 
Katowic może być realizowany innym niż autokar środkiem transportu (bus, samochód osobowy). 
Godziny oznaczone ** "dwoma gwiazdkami" - wyjazd poprzedniego dnia w stosunku do podanej daty rozpoczęcia wycieczki.

CENY:
Katowice, Bielsko-Biała, Cieszyn 1459 zł 
Kraków, Chrzanów, Jaworzno, Żory 1459 zł 
Dąbrowa Górn., Sosnowiec, Tychy 1459 zł 
Częstochowa, Gliwice 1489 zł 
Opole, Tarnów, Brzesko 1499 zł 
Wrocław, Łódź, Piotrków Tryb., Rzeszów 1529 zł 
Warszawa 1549 zł 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


