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Dzień 1.  

 Wyjazd z Nowego Sącza ok. godzinach popołudniowych, przejazd nocny przez 

Słowację i Węgry do Chorwacji. 

 

Dzień 2.  

Przyjazd w ok. miejscowości Makarska w godzinach popołudniowych, 

odpoczynek na plaży, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.  

 Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

WYJAZD FAKULTATYWNY: 20e od os / grupa min 20os: 

Przejazd do miejscowości Dubrownik, spacer z przewodnikiem miejskim 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 4.  

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

WYJAZD FAKULTATYWNY: 20e od os / grupa min 20os: 

Przejazd do Splitu, zwiedzanie miasta m.in. Pałac Dioklecjana, brama pałacowa, 

świątynia Jupitera, przejazd do Trogiru, miasta wpisanego na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO, zwiedzanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja + nocleg. 

 

Dzień 5.  

Śniadanie, całodniowy wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

WYJAZD FAKULTATYWNY: 25e od os / grupa min 30os: 

Udział w Fishpicnic po Adriatyku. Całodzienny rejs połączony ze zwiedzaniem, 

degustacją ryb, kalmarów, serów, prsutu, wina oraz rakiji. Możliwość plażowania i kąpieli  
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w morzu. Rejs na wyspę Brac i Hvar + plażowanie na słynnym Złotym Rogu. Powrót na 

obiadokolację i nocleg. 

 

Dzień 6.  

 Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Plitwickich Jezior – zwiedzanie     

16-nastu jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami (opcja płatna 

dodatkowo dla chętnych – 15e/os). Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

Dzień 7.  

Przejazd do Nowego Sącza w godzinach przedpołudniowych. 

 

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem; 

- 5 noclegów + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja); 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie (NNW, KL); 

- TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny-10 zł/os.- składka nie jest przychodem biura, 

 

Cena nie zawiera: 

- Wycieczki fakultatywne: Dubrovnik – 20euro/os, Split i Trogir – 20euro/os, Fishpicnic – 

30euro/os, Plitwickie Jeziora – 15 euro/os.; 

 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc 

 

UWAGA: Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 

 

 


