
Lublana-Postojna-Korcula-Mostar-Medjugorje-Dubrownik
Wodospady Krka

Cena obejmuje: 8 noclegów
- 1 nocleg w ok. Lublany w hotelu *** + 1 obiadokolacja i  1 śniadanie 
- 6 noclegów w hotelu ZENIT***  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i  TV SAT
- 1 nocleg w ok. Zagrzebia w hotelu *** + 1 obiadokolacja i  1 śniadanie 
- wyżywienie: 6 śniadań,  6 obiadokolacji w formie bufetu w hotelu ZENIT 
- transport autokarem LUX (klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny
- obowiązkowa składka na TFG i TFP 
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji 
- opłata obowiązkowa – realizacja programu (wstępy do zwiedzanych 
  obiektów, przewodnicy lokalni, system TOUR GUIDE i inne) -ok. 85 EUR 
- taksy klimatycznej - 1 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 490zł /turnus
UWAGI:  
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

NEUM - nadmorski kurort południowego wybrzeża Adriatyku, położony na wąskim przesmyku terytorium Bośni i Hercegowiny, przecinającym Chorwacką Dalmację na 2 części. Leży prawie dokładnie pośrodku pomiędzy Makarską i Dubrownikiem. Kurort jest osłonięty przed otwartym morzem półwyspem Peljesac, a od kontynentu masywem gór Dynarskich, co gwarantuje przyjazny i ciepły klimat z bardzo długim, słonecznym latem i łagodną zimą. Piękna śródziemnomorska przyroda kusi ferią barw i zapachów, a atrakcyjność miejsca gwarantuje mozaika kultur Zachodu i Wschodu, które krzyżowały się od wieków na tym terenie. Miejscowość ma doskonałe położenie jako baza wypadowa do zwiedzania bliższych i dalszych atrakcji. Można w ciągu jednego dnia wybrać się stąd do Sarajewa, Mostaru lub Medugorije w Bośni i Hercegowinie, Kotoru i Budvy w Czarnogórze, Dubrovnika, Korculi lub Makarskiej w Chorwacji.

WZDŁUŻ WYBRZEŻA ADRIATYKU
SŁOWENIA-CHORWACjA-BOśNIA I HERCEGOWINA

Wypoczynek  
i zwiedzanie

1 DZIEŃ  - Wyjazd we wczesnych godz.rannych. Przejazd przez Czechy, Austrię. Przejazd  
do LUBLANY – stolicy Słowenii. Spacer po historycznym centrum - plac Preserena, Kościół 
Zwiastowania-jeden z symboli miasta, Potrójny Most, Katedra Św. Mikołaja, Ratusz, Most  
Szewców. Przejazd do hotelu w ok. Lublany -  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg                      
2 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do POSTOJNEJ - zwiedzanie słynnej Jaskini zaliczanej  
do  najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty tworzą tu bajkowy świat. Ta licząca 
2 mln lat, wydrążona w skałach przez rzekę Pivkę, jaskinia jest jedną z największych  
i najbardziej znanych jaskiń na świecie, wiedzie przez ok. 24 km sal i korytarzy. Zobaczymy 
zespół grot, skał i podziemnych przejść, wielometrowe, mieniące się różnymi kolorami 
nacieki skalne, stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne. W jaskini panuje stała temperatura 
8o C,  a jej szczególną osobliwością jest występowanie odmieńca jaskiniowego, żyjącego 
wyłącznie w wodach dynarskiego krasu, zwanego ludzką rybką. 
Przejazd do hotelu w Neum – obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do MOSTARU – zwiedzanie unikatowego kamiennego 
miasta położonego w Dolinie Neretwy - spacer po starówce połączony ze zwiedzaniem 
meczetu Mehmed Paszy, Domu Tureckiego oraz wpisanego na listę UNESCO Starego 
Mostu, spacer po zabytkowej dzielnicy Carsija pełnej lokalnych restauracji oraz warsztatów 
rzemieślniczych, następnie przejazd do MEDJUGORJE – jednego z najczęściej odwiedzanych 
miejsc pielgrzymkowych w Europie, miejsca odnowy życia religijnego słynącego z objawień 
maryjnych, tzw. „Widzących”, wizyta w kościele św. Jakuba oraz w miejscu pierwszych 
objawień na wzgórzu Podbrdo, Góra Kriżewac (bez wyjścia). 
Powrót do hotelu – obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.           
6 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA – jednego z najsłynniejszych miast  
w basenie Morza Śródziemnego, miejsca o wyjątkowej historii, nazywanego Perłą 
Adriatyku. W programie spacer po pięknej kamiennej starówce, wpisanej na listę UNESCO, 
otoczonej najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie. Następnie spacer po Placa, 
tętniącej życiem arterii starego miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luža  
z reprezentacyjnymi budowlami. Zwiedzanie katedry, klasztoru franciszkanów z XIV w.  
i najstarszej apteki w Europie. Powrót  do hotelu – obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ  - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg. 
8 DZIEŃ  - Po śniadaniu przejazd  w kierunku Polski, w trakcie przejazdu  zwiedzanie Parku 
Narodowego KRKA jednej znajwiększych  atrakcji krajobrazowych w Chorwacji, uznanego 
za fenomen przyrodniczy, gdzie podziwiać można wspaniałe WODOSPADY NA RZECE 
KRKA, płynące przez głębokie wąwozy krajobrazu krasowego gdzie rzeka Krka przebija 
się do morza tworząc liczne jeziora, wodospady - 17 kaskad szerokich prawie na 100 m.  
Po zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu w ok. Zagrzebia – obiadokolacja, nocleg.  
9 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach wieczornych.

Program:

HOTEL ZENIT*** - Duży, atrakcyjny kompleks hotelowy położony bezpośrednio przy własnej 
plaży, obok nadmorskiego deptaka, który latem jest sercem uroczego kurortu Neum. Własna plaża 
hotelu gwarantuje komfort i wygodę wypoczynku. Serwis plażowy dodatkowo płatny. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa recepcja hotelowa, restauracja, własna cukiernia, letni ogród 
wraz z restauracją, aperitive bar, caffe bar na plaży hotelowej i 3 kluby ze zróżnicowaną muzyką 
przy hotelowych plażach – od muzyki lokalnej dla wszystkich po house i techno dla młodych osób. 
Idealne warunki dla grup sportowych i rekreacyjnych – własny basen kryty z morską wodą, boiska  
do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, tory do bocce, tenis stołowy. Sale wykładowe i konferencyjne 
 z nagłośnieniem i projektorami LCD.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, WC). Każdy pokój 
wyposażony w telefon, wentylator, TVSAT. Pokoje wygodne, funkcjonalnie urządzone. 
Wyżywienie: w restauracji hotelowej - 2 x dziennie w formie bufetu (śniadanie, obiadokolacja). 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie - śniadanie. Napoje do obiadokolacji  
płatne dodatkowo.   


