
Ramowy program wycieczki:
1 dzie Wyjazd w godzinach wieczornych.
Przejazd przez Czechy, Austri  i S oweni  do Chorwacji.
Przyjazd w godzinach popo udniowych do ZAGRZEBIA, spacer po Starym Mie cie: m.in.: dzielnice Gradem i Kaptol – wie a Lotrscak (pozosta o  miejskich
fortyfikacji), barokowy ko ció w. Katarzyny, ko ció w. Marka, parlament, pa ac Bana – siedziba prezydenta, katedra, pa ac arcybiskupi, plac Josipa Jelacica
(g ówny plac miasta). Przejazd na miejsce noclegu (okolice Rijeki/Istria/Kvarner). Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzie niadanie. Zwiedzanie: PORE  – miejscowo  wypoczynkowa, rzymskie Parentium, jedno z najstarszych miast na pó wyspie, bazylika
Eufrazjana z VI w. wpisana na list UNESCO, stare miasto; PULA – rzymskie zabytki: amfiteatr z I w., uk Sergiusza, Brama Herkulesa oraz katedra, zamek;
OPATIJA – znany kurort; RIJEKA – pi kne nadbrze e, malownicze uliczki, Korzo – g ówny deptak miasta z eleganckimi sklepami, fragmenty murów obronnych,
ko cio y, zamek Trsat. Powrót na miejsce noclegu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzie niadanie. Opuszczenie miejsca noclegu. Przejazd i zwiedzanie: ZADAR  - spacer po mie cie szlakiem antycznych i redniowiecznych
zabytków; ŠIBENIK – miasto przy uj ciu rzeki Krka do Adriatyku, katedra w. Jakuba wpisana na list  UNESCO, twierdza w. Miko aja; SPLIT – najwa niejsze
miasto Dalmacji, pa ac Dioklecjana wpisany na list  UNESCO, katedra, ko ció w. Franciszka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzie niadanie. Fish Picnic – ca odzienna wycieczka, rejs statkiem i pla owanie: postój 1 – ryby, rakija, wino, pla owanie; postój 2 –
pla owanie, spacer na gór , z której roztacza si  pi kny widok na okoliczne wysepki, zameczek. Powrót na miejsce noclegu. Obiadokolacja. Wieczorny spacer
po Starówce w TROGIRZE, wpisanej na list  UNESCO. Nocleg.

5 dzie niadanie. Zwiedzanie PARKU NARODOWEGO KRKA – pi kne krajobrazy, kaskady na rzece Krka; po po udniu czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzie Wczesne niadanie. Przejazd do DUBROVNIKA, zwiedzanie m.in.: Starego Miasta wpisanego na list  UNESCO, bastiony, pa ac
Rektorów, klasztor Franciszkanów, katedra, kolumna Rolanda. Czas wolny. Powrót na miejsce noclegu. Obiadokolacja. Nocleg.

7 dzie niadanie. Opuszczenie miejsca noclegu. Przejazd do PLITVIC – zwiedzanie Plitvickich Jezior – Parku Narodowego (cudowna przyroda,
jaskinie, w wozy, ki, stado nied wiedzi, niezwyk e miejsce z 16 jeziorami turkusowego koloru, po czonymi 92 wodospadami (najwy szy ma 80 m). Park
zwiedza si  pieszo i stateczkiem). Zwiedzanie ok. 4-5 godzin. Spacer cie kami, k adkami, odpoczynek w ród zieleni, krótki rejs stateczkiem. Wyjazd w drog
powrotn . Nocny przejazd.

8 dzie Zako czenie wycieczki w godzinach po udniowych.

TERMINY: 18.06. – 25.06.2012r.        03.09. – 10.09. 2012r. 

Cena zawiera:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, video, barek, wc) lub busem (klimatyzacja);
- 6 noclegów, pokoje 2,3-osobowe z azienk ;
- 6 niada , 6 obiadokolacji; 
- ubezpieczenie KL (15000 euro), NNW (2500 euro), baga u (125 euro); 
- opiek  pilota.

Cena nie zawiera wiadcze  nie wymienionych w ofercie, biletów wst pu, miejscowych przewodników, razem ok. 400 HRK (kun chorwackich)
oraz 1 euro/doba taxa. 1 euro = 7,5 HRK. Ceny biletów mog  ulec zmianie. Kolejno  zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po
wn trzach obiektów. Napoje do obiadokolacji p atne dodatkowo. Dop ata do pokoju 1-os. 450 z . Przerwa podczas podró y m.in. w Czechach
i Austrii, zalecamy zabranie ok. 250 CZK i 8-10 euro na posi ek.

Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education.
Wynajem autokarów.  ul. Mickiewicza 4  39-400 Tarnobrzeg 
Tel. 15 823 57 65 , e-mail:alma@tbg.net.pl


