CHORWACJA
„Wypoczynek nad Adriatykiem”
TERMIN:
24.09 – 03.10.2022
CENA:
1 850 zł/os.
grupa 54-os.

PODGORA * MAKARSKA * VEPRIC * SPLIT * OMISZ
CENA ZAWIERA:
•
•
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem,
1 nocleg w Polsce,
6 noclegów w Chorwacji ,
wyżywienie HB: śniadania i
obiadokolacje,
wycieczkę do Makarskiej i
Sanktuarium Vepric,
wycieczkę do Splitu i Omiszu,
opiekę rezydenta w trakcie pobytu,
ubezpieczenie turystyczne.

* Cena nie zawiera

opłaty miejscowej za pobyt w hotelu w Chorwacji: ok. 1,50 €/os./doba
Podana cena jest orientacyjna. Może ulec zmianie w roku 2022.

Biuro Szczecin

tel. 91 487 07 20
a.wieczorek@floryntour.pl
biuro.szczecin@floryntour.pl

Floryn-Tour Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8A
71-154 Szczecin

PROGRAM WYCIECZKI:
Dzień 1:
Zbió rka uczestnikó w i przejazd do miejsca noclegu w Polsce. Zakwaterowanie i obiadokolacja..
Dzień 2:
Ś niadanie, wykwaterowanie. Dalsza podró ż w kierunku Podgory.
Dzień 3
zakwaterowanie. Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Wspó lny spacer wzdłuż morza – zapoznanie
z miejscowością. Powró t do hotelu, obiadokolacja.
Dzień 4-8
Ś niadania i obiadokolacje o zwyczajowej porze. Czas na odpoczynek i plażowanie. W tych dniach
wycieczki:
 Makarska i Sanktuarium Vepric – wycieczka do serca tej części Chorwacji – Makarskiej:
spacer nadmorską promenadą, a następnie przejazd do Sanktuarium Vepric, któ re do
złudzenia przypomina grotę w Lourdes.


Split i Omisz – wycieczka do stolicy Dalmacji, któ rej najważniejszym zabytkiem jest
gigantyczny, tętniący życiem pałac cesarza Dioklecjana. Omisz natomiast to urokliwe
miasteczko wąskich ulic u ujścia rzeki Cetina, któ re w średniowieczu budziło grozę jako
siedziba pirató w.



wspó lny spacer do Górnej Podgory



wspó lny spacer do Tucepi

Dzień 9
Ś niadanie. Czas wolny na odpoczynek, spacery i plażowanie. Obiadokolacja. Wyjazd w godzinach
popołudniowych.
Dzień 10
Dalsza podró ż. Przyjazd do miejsca zamieszkania.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie

Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

