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Wycieczka objazdowa 6 dniowa (Chorwacja i Słowenia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

 
Dzień 1 
 
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd przez 
Czechy, Austrię, przyjazd do miejscowości PTUJ - najstarszego miasta w Słowenii, spacer po 
starówcem.in.: RATUSZ, WIEŻA MIEJSKA oraz KOŚCIOŁ ŚW. JERZEGO, czas wolny. Przejazd, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
 
Dzień 2 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do stolicy Chorwacji ZAGRZEBIA - zwiedzanie m.in.: 
KATEDRA ŚW. STEFANA, KAMIENNA BRAMA, KOSCIÓŁ ŚW. MARKA, SABOR, czas wolny.  
 

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

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 1299 zł/os. 

Oferta zawiera: -transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) 
- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z 
łazienkami) 
- wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji 
płatne we własnym zakresie) 
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki / przewodnika  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW + bagaż) 
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (650 zł) 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodnicy lokalni ok. 185 HRK oraz 45 € + 15 € miejscowi 
przewodnicy. Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę czy obiad 
na Słowacji.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
10zł / os. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów. 
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Przejazd do PULI - zwiedzanie m.in.: AMFITEATR, ŁUK SERGIUSZÓW, ŚWIĄTYNIA AUGUSTA, czas 
wolny. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu wyjazd i zwiedzanie miasteczka POREĆ, m.in.: BAZYLIKA 
EUFRAZJANA - arcydzieło bizantyjskiej architektury z IV w. ozdobione wspaniałymi mozaikami, czas 
wolny. Następnie MOTOVUN – bajkowe, średniowieczne miasto na wzgórzu otoczone murami obronnymi – 
wjazd lokalnym busem do miasteczka (możliwość degustacji potrawy z truflami). Przejazd do 
miejscowości ROVINJ - jednego z najpiękniejszych miast w Chorwacji, spacer wąskimi uliczkami, 
KOŚCIÓŁ ŚW. EUFEMII, czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4 
 
Śniadanie, przejazd na WYSPĘ KRK, zwiedzanie stolicy wyspy miasteczka KRK - z bardzo dobrze 
zachowanymi śladami architektury weneckiej. Przejażdżka na WYSPĘ KOŃLJUN, zwiedzanie 
KLASZTORU FRANCISZKANÓW. Wyjazd do miejscowości VRBNIK - spacer oraz DEGUSTACJA 
MIEJSCOWYCH WIN, SERA i SZYNKI. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 5 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie JASKINI POSTOJNEJ w której żyją Odmieńce 
Jaskiniowe - należącej do największych i najpiękniejszych na świecie jaskiń krasowych. Następnie 
zwiedzanie malowniczo położonego ZAMKU PREDJAMSKIEGO. Spacer po stolicy Słowenii, LUBLANIE - 
m.in.: GŁÓWNY RYNEK z POMNIKIEM POETY FRANCE PRZESZERENA, RATUSZ, MOSTY nad 
LUBLANICĄ: POTROJNY i SMOCZY, KATEDRA ŚW. MIKOŁAJA, czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski 
w godzinach wieczornych. 
 
Dzień 6 
 
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/23/2017 
 
 
 


