
Dobrodošli! Witaj (witajcie)! Czas na chorwackie wakacje! Dlaczego akurat ten bałkański kraj? 

Kusi niezwykłym błękitem Adriatyku, ciepłem jego wód, majestatycznymi górami z 

malowniczymi miejscowościami u ich podnóża, klimatycznymi wyspami (Hvar, Korčula, Mljet, 

Vis, Brač...), wspaniałymi miastami z równie wspaniałymi zabytkami (Dubrownik, Split, Trogir, 

Zadar), niesamowitą przyrodą (Jeziora Plitwickie, Krka), a do tego smaczną bałkańską kuchnią. 

W sezonie 2017 zapraszamy do miejscowości Drvenik, ok. 30 km na południe od słynnego 

chorwackiego kurortu - Makarskiej.     

OŚRODEK HOTELOWY „HERCEG”

Położenie: miejscowość Drvenik na Riwierze Makarskiej (ze sklepami, restauracjami, 

kawiarniami, pizzeriami, lodziarniami, kantorami, pocztą, nadmorską promenadą łączącą 

miejscowości Makarskiej Riwiery oraz szlakami górskimi dostępnymi pieszo); ok. 200 m od 

plaży (żwirkowa, z łagodnym zejściem do morza).

Pokoje: głównie 3-, 4-osob. z pełnym węzłem sanitarnym. 

Wyżywienie: 3 x dziennie (tzw. FB - Full Board) - śniadania (bufet), obiady (serwowane; zupa, 

danie główne, przystawka, sałatka) i kolacje (serwowane; danie główne, przystawka, sałatka, 

deser); napoje do posiłków w cenie; pierwszy posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostatni - obiad 

w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. 

Sport i rozrywka: na terenie ośrodka kryty basen, stoły do ping ponga, dyskoteka; w odległości 

ok. 150 m publiczne boisko sportowe.   

Dodatkowo do dyspozycji gości: Wi-Fi.

ORIENTACYJNY PROGRAM    

Poniższy program ma na celu przedstawienie typowego przebiegu wypoczynku letniego w 

Chorwacji. Na życzenie Klienta lub wniosek rezydenta program może zostać zmieniony.

Poniższe informacje nie są zobowiązaniem prawnym biura i np. zmiana kolejności w realizacji 

programu nie może być podstawą do roszczeń prawno-finansowych.

Dzień 1 Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie (w zależności od odległości od 

granicy może to nastąpić dzień wcześniej). Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię.    

Dzień 2 Przyjazd do Chorwacji; zakwaterowanie w ośrodku; odpoczynek; zapoznanie z okolicą; 

plażowanie; kolacja.

Dzień 3 - 9 W trakcie pobytu 3 posiłki dziennie, plażowanie, kąpiele w morzu, spacery, wycieczki 

fakultatywne (dodatkowo płatne na miejscu rezydentowi), rozgrywki sportowe, konkursy.  

Dzień 10 Po śniadaniu wykwaterowanie; czas wolny; obiad; pobranie suchego prowiantu 

CENA:

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE:

Cena nie obejmuje:

      uczeń                   720 zł + 245 EUR

      osoba dorosła     720 zł + 277 EUR  

- 8 noclegów;      

- 3 posiłki dziennie; 

- prowiant na drogę powrotną;    

- taksa klimatyczna;   

- przejazd komfortowym autokarem; 

- ubezpieczenie NNW i KL;  

- obsługa pilota-rezydenta.

 dopłaty za dojazd po uczestników, wycieczek fakultatywnych.  

1/ 01.07 - 11.07.2017 

2/ 09.07 - 19.07.2017 

3/ 17.07 - 27.07.2017 

DUBROWNIK - ok. 26 EUR/os.  

MOSTAR + MEDJUGORJE + WODOSPADY KRAVICA - ok. 24 EUR/os.

SPLIT + KRKA - ok. 27 EUR/os. (bez biletu wstępu do PN Krka) 

SPLIT + TROGIR - ok. 26 EUR/os.  

REJS NA WYSPĘ KORČULA - ok. 25 EUR/os. 

Uwaga! Wycieczki fakultatywne realizowane są przez lokalnego kontrahenta, przy wymaganej 

minimalnej liczbie uczestników.

TERMINY:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

INFORMACJE DODATKOWE: 
- obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości ok. 20 EUR/os. przeznaczona na pokrycie 
    ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników wyjazdu (dot. ośrodka hotelowego);
- obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego jako dokumentu umożliwiającego 
   przejazd do i z Chorwacji;  
-  na życzenie grupy możliwość zatrudnienia ratownika (za dodatkową opłatą);   
- biuro zastrzega sobie możliwość zorganizowania wypoczynku letniego w Chorwacji w innym 
  obiekcie lub w innej miejscowości niż prezentowane w ofercie. 
 

(ekwiwalent 1 posiłku); wyjazd i bezpośredni przejazd do 

Polski.

Dzień 11 Powrót w wyznaczone przez Klienta miejsce (w 

zależności od położenia od granicy może to nastąpić dzień 

później).

OFERTA DLA GRUP DZIECI, 
MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH

(WLCH) CHORWACJA - WYPOCZYNEK LETNI     11 dni


