Biuro Podróży DEDRA

Chorwacja – wycieczka objazdowa
Riwiera Makarska – jedno z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc w Chorwacji.
Położona w samym centrum Dalmacji. Z jednej strony przepiękne plaże, krystalicznie czysta woda
z drugiej strony wysokie malownicze góry (szczyt gór Biokowo ma 1762 m n.p.m). Idealne połączenie
dla wszystkich którzy cenią i morze i góry.
Miejscowość Makarska to także najlepsza w Chorwacji baza wypadowa na wycieczki – wszystkie
najważniejsze historyczne miejsca znajdują się w niewielkiej odległości, co nie powoduje konieczności
ciągłych zmian miejsc zakwaterowania.
Program:
Dzień 1:
Zbiórka uczestników o godzinie 15.00 – w umówionym miejscu. Wyjazd o godzinie 15.30. Przejazd w
kierunku Chorwacji.
Dzień 2:
Zwiedzanie najpiękniejszego paku w Chorwacji Parku Narodowego Plitwice. Jest to unikatowe
miejsce z ogromną ilością wodospadów i krystalicznie czystych jeziorek (część zwiedzania odbywa się
pieszo, część specjalną kołową kolejką, część płynąc małym statkiem). Przejazd na miejsce
zakwaterowania w godzinach przedwieczornych. Kwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy
zapoznanie się z topografią miasta. Nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie. Przejazd do zachwycającej enklawy orientu w środku Europy – Mostaru. Miasto było
jednym z najważniejszych szlaków handlowych pomiędzy Wschodem i Zachodem w czasach
Imperium Osmańskiego. Wspaniała starówka i bazar Tepa przypominają orientalny klimat otomańskiej
Turcji władającej niegdyś regionem. Prawdziwą kwintesencją orientu w mieście jest dzielnica
Kujundiluk, gdzie tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracyjki oferujące lokalne potrawy
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i fortyfikacje przywołują wspomnienie dawnej Turcji. W czasie imprezy zatrzymamy się również na
dziewiczych wodospadach Kravica w Bośni, gdzie będzie można orzeźwić się kąpielą. Potem udamy
się do Medugorije - Sanktuarium Maryjnego w Hercegowinie. Miejsce skryte pomiędzy szczytami gór,
ściąga od lat tysiące pielgrzymów z całego świata. Jest to największe sanktuarium maryjne Bałkan.
Po przyjeździe obiadokolacja.
Dzień 4:
Po śniadaniu wycieczka do Splitu. Jest to stolica Dalmacji, której główną atrakcją jest jedyny
zachowany w całości pałac rzymskiego cesarza Dioklecjana z przełomu III i IV wieku. Miejscowość
słynie z największego portu na południu, który jest dla Chorwacji morskim oknem na świat, a także z
unikalnej, eklektycznej zabudowy. Całe miasto to jeden wielki niepowtarzalny bałkański bazar –
miejsce, w którym z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Po powrocie z wycieczki zwiedzanie
miejscowości Makarska i czas wolny albo rejs statkiem na wyspę Brac lub Hvar. Wieczorem
obiadokolacja w hotelu i nocleg.
Dzień 5:
Po śniadaniu całodzienna wycieczka do jednego z najpiękniejszych miast świata – Dubrownika,
nazywanego perłą Adriatyku. Od wieków był on największym konkurentem Wenecji w basenie Morza
Adriatyckiego. Wspaniale zachowane miasto z klasycznym pierścieniem murów, efektownie położone u
stóp wzgórza Srd. Najpiękniejsza ulica Chorwacji - Stradun, romantyczne zaułki z maleńkimi
restauracjami serwującymi owoce morza, piękny port, goszczący ludzi z całego świata.
Po drodze postój w punkcie widokowym Dolina Neretwy. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6:
Po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną, około godzin popołudniowych.
Dzień 7:
Przyjazd do kraju w godzinach południowych.

Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
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Zakwaterowanie: Hotel 3*** zlokalizowany około 250 m od morza i od najpiękniejszej promenady
Dalmacji Rivy, pełnej uroczych restauracji i klubów.

Termin: 21 – 27.05.2018

Cena: 1100 zł i 25 euro - przy 44 osobach płatnych

Cena obejmuje:
 zakwaterowanie (4 noclegi) w miejscowości Makarska
 wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje (według programu),
 opiekę renomowanego pilota,
 transport autokarem (klimatyzacja, cafe bar, video),
 ubezpieczenie KL 20 000 EUR i NNW 15 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych),
 opłaty parkingowe i drogowe,
 VAT-marża.
Cena nie obejmuje:
 napojów do obiadokolacji,
 obowiązkowe wydatki programowe: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat
przewodnickie i zestawy słuchawkowe 45 euro/os
 Kalkulacja wyjazdu przy kursie euro 4,25 – 4,3 zł/euro.
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