Skarby Chorwacji
Termin:termin
30.04-05.05.2019
Termin:
do ustaleniar.
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Program Ramowy
Dzień 1. 30.04.2019

Polska

17:45 - zbiórka w miejscu wyjazdu w Brzesku.
18:00 – wyjazd z Brzeska. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenie.

Dzień 2. 01.05.2019

Zagrzeb - Zadar

W godzinach porannych postój na poranna toaletę.
09:00 – 12:00 - Zwiedzanie Zagrzebia, stolicy Chorwacji, centrum życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego
kraju. Spacer po zabytkowym centrum z charakterystyczną, pochodzącą z czasów austro-węgierskich architekturą.
Spacer przez Gradec i Kaptol – dzielnice starego Zagrzebia: kościół św. Marka, siedziba władz państwowych, główny
plac – plac bana Jelacica. Zwiedzanie neogotyckiej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Przejazd do Zadaru
15:00 – 17:00 – Zwiedzanie Zadaru – Starówka, kościół św. Donata – bizantyjskie dzieło sztuki, katedra św. Anastazji
w stylu romańskim, Organy morskie - fascynująca atrakcja – usłyszymy muzykę morza
18:00 - Przyjazd do hotelu***/**** w okolicy Zadaru, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3. 02.05.2019

Krk – Szybenik -Trogir

07:30 - 08:00 - Śniadanie
08:15 - 10:00 - Przejazd do parku narodowego Krka
10:00 - 13:00 - Zwiedzanie parku narodowego Krk, którego główną atrakcją jest 17 wodospadów opadających 52 m
w dół do idyllicznego jeziora po tarasowatych stopniach szerokich na 200 m.
13:00 - 13:30 - Przejazd do Szybenika, malowniczo położonego u ujścia rzeki Krka do Adriatyku.
13:30 - 15:00 - Zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji, jaką jest renesansowa katedra św.
Jakuba, wpisana na listę UNESCO.
15:00 - 16:00 - Przejazd do Trogiru
16:00 - 18:00 - Zwiedzanie Trogiru, malowniczo położonego miasta na wąskiej wysepce połączonej mostem ze stałym
lądem starówka zwana „muzeum miejskim”, z racji swej zabudowy – średniowieczne fortyfikacje, renesansowe
pałace oraz domy wzniesione w stylu weneckiego gotyku, katedra św. Wawrzyńca, ratusz, mury obronne.
18:30 - Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Jadran: https://www.hotel-jadran.com/hr/
Hotel Jadran usytuowany jest w malowniczej miejscowości Seget Donji, w odległości 3 km od wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO Trogiru oraz 7 km od lotniska Split. W budynku głównym można korzystać z
bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. W restauracji hotelu TN Jadran podawane są pyszne dania
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kuchni śródziemnomorskiej. Donji Seget to świetny wybór dla osób, które interesują się targami
rybnymi, wykwintną kuchnią i gorącym klimatem.
Wieczorem wyjazd na WIECZOREK DALMATYŃSKI: uroczysta kolacja połączona z tańcami z winem oraz muzyką
na żywo

Dzień 4. 03.05.2019

Split - Hvar

07:30-08:00 - Śniadanie.
08:15 – 09:00 - Przejazd do Splitu, największego miasta Dalmacji.
09:00 – 11:00 Zwiedzanie Starego miasta. Zwiedzanie jednej z najwspanialszych zachowanych do dziś budowli z
czasów imperium rzymskiego – pałacu Dioklecjana wpisanego na listę UNESCO, Złota Brama, Katerda św. Dujama.
Zabytkowa Dzwonnica. Promenada
11:30 – 13:30 Przeprawa promowa na wyspę Hvar, nazywaną słoneczną wyspą lub wyspą lawendy.
Zwiedzanie Hvaru, który od niedawna znajduje się na liście dziesięciu najpiękniejszych wysp świata, urzeka pięknem
przyrody, urokliwymi uliczkami stolicy oraz oszałamia zapachem lawendy. Wyspa zachwyca górskimi krajobrazami i
szczyci się największą liczbą dni słonecznych w roku w całej Chorwacji. Przejazd Równiną Starego Gradu – wpisaną
na listę UNESCO. Zwiedzanie miasta Hvar, najpiękniejszego na wyspie, głównego portu pełnego życia kurortu,
popularnego wśród gwiazd. Hvar położony nad zatoką kryje prawdziwe skarby architektury i sztuki. Spacer po
historycznym centrum: rynek, arsenał, katedra św. Szczepana, wieża zegarowa, twierdza Spanjol.
17:30 –19:30 - Przeprawa promowa do Splitu.
20:00 - Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 5. 04.05.2019

Plitwickie Jeziora

07:30 – 08:00 - Śniadanie.
08:15 - Wykwaterowanie i wyjazd z hotelu.
08:15-12:00 - Przejazd nad Jeziora Plitwickie
Zwiedzanie jednej z największych atrakcji turystycznych Chorwacji – 16 jezior, otoczonych gęstym lasem,
połączonych dzikimi wodospadami i chronionych jako park narodowy. Jeziora Plitwickie zostały uznane za pomnik
światowego dziedzictwa przyrody UNESCO.
Ok. 18: 00 Wyjazd w kierunku Polski. Na powrocie obiadokolacja. Nocna podróż przez Słowenie i Austrię.

Dzień 6. 05.05.2019

Polska

Przejazd przez Czechy i Polskę.
Ok. 10:00 - Powrót do miejsca wyjazdu.
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Cena obejmuje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

przejazd oraz transfery autokarem (WC, TV, Klimatyzacja, barek) wg. programu powyżej,
opiekę pilota/animatora w trakcie trwania całego wyjazdu,
ubezpieczenie zagranicą od KL do 10 000 Euro oraz od NNW do 5 000 Euro,
1x nocleg w hotelu okolicach Zadaru
2x noclegi w hotelu w okolicach Splitu,
3 śniadania w formie bufetu
2x obiadokolacja w hotelu w formie bufetu
1x „Wieczór Dalmatyński”
Prom na trasie Split-Hvar-Split
Bilet wstępu: Park Narodowy Krka
Bilet wstępu: Plitwickie Jeziora
Bilet wstępu: Pałac Diocletiana
Bilet wstępu: Twierdza Hvar
Bilet wstępu: Katedra Św. Jakuba
Bilet wstępu: Kościół Donatana
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
opłaty parkingowe,
mini przewodnik Bison Tours,
zestaw słuchawek Tour Guide,

Cena: 1610 zł (przy min. 45 osobach)
Cena nie obejmuje:
▪ innych świadczeń nieprzewidzianych w programie,

Dodatkowe Informacje
▪ cena kalkulowana jest dla min. 45 os,
▪ możliwe dołączenie do programu dodatkowych atrakcji lub zamiana na życzenie organizatora, tak by cena
i program odpowiadały organizatorowi,
▪ rezerwacja ośrodka na podany termin nie jest wiążąca do momentu wpłaty zaliczki przez organizatora,
▪ przedstawiona oferta posiada wycenę atrakcji na rok 2018,
▪ kolejność zwiedzanych atrakcji, z przyczyn niezależnych od biura, może ulec zmianie.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.
Karol Krawczyk / Tel. +48 690 289 955 / karol.krawczyk@bisontours.pl
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