Dzień 1.
Wyjazd z Nowego Sącza ok. godz. 18.00, przejazd nocny przez Słowację i Węgry do
Chorwacji.
Dzień 2.
Przyjazd w ok. miejscowości Makarska (ok. godz. 12:00-13:00), odpoczynek na plaży,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3.
Śniadanie, przejazd do Splitu, zwiedzanie miasta m.in. Pałac Dioklecjana, brama
pałacowa, świątynia Jupitera, przejazd do Trogiru, miasta wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4.
Śniadanie, przejazd do miejscowości Dubrownik, spacer z przewodnikiem miejskim
po główną ulicą starego miasta – Stradun, następnie zwiedzaniem m.in: Dwór Książąt, kościół
św. Vlaha, katedra, budynek Urzędu Celnego i Urząd Miasta. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5.
Śniadanie, całodniowy odpoczynek na plaży. Dla chętnych udział w Fish Picnic’u
(opcja płatna dodatkowo 15e/os). Całodzienny rejs połączony ze zwiedzaniem, degustacją
ryb, serów, wina oraz rakiji. Możliwość plażowania i kąpieli w morzu. Rejs na wyspę Brac i
Hvar + plażowanie na słynnym Złotym Rogu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6.
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Plitwickich Jezior – zwiedzanie
16-nastu jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami – zwiedzanie 4h,
powrót do Polski.
Dzień 7.
Przyjazd do Nowego Sącza w godzinach nocnych/rannych.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja;
- 4 noclegi + wyżywienie HB;
- opieka pilota na całej trasie;
- ubezpieczenie NNW, KL;
- bilety wstępu do Parku Narodowego Jezior Plitwickich;
- przewodnik miejski w miejscowości Dubrownik;
- obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura.
Opcja płatna dodatkowo: udział w Fish Picnic’u 30euro/os.
Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo.
Na ewentualne dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, kawa, pamiątki),
prosimy przeznaczyć kwotę ok. 50euro.
Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który
może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych
miejsc.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Austral zobowiązany jest do zapłaty kwoty w
wysokości 10zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia
26.11.2016). Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie
automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Wyjątkiem są
imprezy turystyczne odbywające się w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą
Polską. Składka nie jest przychodem biura.

