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Wycieczka objazdowa 7 dniowa (Chorwacja) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

 
Dzień 1 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd przez 
Czechy, Austrię, przekroczenie granicy słoweńsko - chorwackiej. Zakwaterowanie w hotelu, w okolicy 
Plitwickich Jezior, nocleg. 
 
Dzień 2 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do PARKU NARODOWEGO PLITWICKIE JEZIORA  - 
jednego z najstarszych i największych w Chorwacji, z unikalnym, kaskadowym układem błękitnych jezior - 
spacer po parku oraz krótki rejs łodziami, czas wolny. Przejazd do średniowiecznego miasteczka 
SZIBENIK, zwiedzanie STARÓWKI, m.in.: KATEDRA ŚW. JAKUBA, PLAC REPUBLIKI, PAŁAC 
KSIĄŻĘCY i BISKUPI, czas wolny. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
 
 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec, realizacja programu wycieczki – Chorwacja, Żywiec.  UWAGA! 
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  
Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro. 

Termin DO UZGODNIENIA 

Cena  Od 1450 zł/os. 

Oferta zawiera: -transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) 
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach **/***(pokoje 2, 3 os. z 
łazienkami) 
- wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji 
płatne we własnym zakresie) 
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW + bagaż) 
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (450 zł) 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodnicy lokalni ok. 540 HRK + 17 € miejscowi przewodnicy 
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
10zł / os. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów.  
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Dzień 3 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do TROGIRU zwanego "małą Wenecją", zwiedzanie miasta 
m.in.: PAŁAC CIPIKO, RATUSZ MIEJSKI, KATEDRA ŚW. WAWRZYŃCA oraz BRAMA MIEJSKA 
wraz z murami obronnymi, czas wolny. Przejazd do stolicy Dalmacji SPLITU - zwiedzanie miasta m.in.: 
PAŁAC DIOKLECJANA - KATEDRA ŚW. DUJA, świątynia Jupitera, podziemia pałacu - czas wolny. 
Przejazd i zakwaterowanie w okolicy miejscowości Orebić, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4 
 
Śniadanie, czas wolny na plażowanie, ok. 15.00 REJS ŁODZIĄ na WYSPĘ KORCZULA, gdzie do dzisiaj  
Tańczy się tradycyjną Moreškę 
 
zwiedzanie miasteczka m.in.: KATEDRA ŚW. MARKA, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
Dzień 5 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do DUBROWNIKA zwanego "perłą Chorwacji". 
Zwiedzanie miasta m.in.: BRAMA PILE, KLASZTOR FRANCISZKANÓW wraz z XIV w. APTEKĄ, 
KATEDRA ze SKARBCEM oraz MURY MIEJSKIE, spacer słynną ULICĄ STRADUN, czas wolny. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 6 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do PARKU NARODOWEGO RZEKI KRKA, która tworzy 
liczne wodospady, kaskady i jeziora, spacer po parku. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach 
popołudniowych. 
 
Dzień 7 
 
Powrót do Żywca w godzinach porannych. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary 
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument 
tożsamości: dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: TCZ/24/2017 
 
 


