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Zezwolenie nr Z/34/2009

Chorwacja 2019 r.

Termin :18.05-25.05.2019 r.
Miastecko Trpanj, słynie ze średniowiecznych twierdz i zabytkowych kościołów -

z obiektu niedaleko jest do centrum, a także do zabytkowej starówki.
Hotel 3***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Hotel z basenem, położony bezpośrednio przy łagodnie opadającej do morza żwirowokamienistej plaży.

Wyżywienie: ALL Inclusive, zaczynamy obiadokolacją , kończymy śniadaniem .
Pobyt wypoczynkowy plus wycieczki :



do Dubrownika : zwiedzanie najpiękniejszego miasta Chorwacji „Perły Adriatyku“, z cudowną
kamienną starówką otoczoną najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie,
do Medjugorie: miasteczka w Bośni i Hercegowinie, miejsca objawień Matki Bożej – Królowej
Pokoju, która w 1981 roku ukazała się sześciorgu dzieciom,

Cena przy min. 45 osobach płacących:
wyżywienie All Inclusive) : 1250 zł/os w pokojach 2 osobowych
1050 zł/dziecka do 11,99 roku życia w pokoju z 2 osobami dorosłymi na dostawce
Usługa all inclusive obejmuje: • zakwaterowanie • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) z zawartymi napojami
(gorące napoje ze śniadaniem, czerwone i białe wino, piwo, gazowane i naturalne soki) • posiłki serwowane w formie
bufetu • Bar all inclusive na tarasie przy basenie 10-23 h (czerwone i białe wino, piwo, napoje alkoholowe, soki
gazowane i naturalne) • Taras kawowy przy basenie, kawa i herbata z ciastkami, przekąskami i przekąskami 16-17

Cena zawiera:





Przejazd autokarem na trasie Polska – Chorwacja– Polska
Zakwaterowanie : 5 noclegów, pokoje 2 osobowe, /dopłata do jedynki 300 zł/os/
Wyżywienie: All Inclusive, zaczynamy obiadokolacją ,kończymy śniadaniem
Wycieczki : Dubrownik, Medjugorie,



W drodze powrotnej istnieje możliwość zwiedzania Parku Narodowego KRKA- bajkowe wodospady
i soczysta zieleń. Obejmujący ciąg wodospadów wypłukujących fantazyjne drogi w miękkich,
wapiennych skałach. U stóp ostatniego z nich znajduje się wspaniałe kąpielisko z czystą wodą . za
dodatkową opłatą




Opiekę pilota/przewodnika
Ubezpieczenie KL 20 000 euro , NNW 5 000 zł. – nie obejmuje chorób przewlekłych

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY KOLEJNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU
WYJAZD NA PODSTAWIE PASZPORTU LUB DOWODU OSOBISTEGO

www.zyndram.com.pl

