
Program Chorwacja 
 
 

Termin,  14 .09 – 24.09.2018 R. 
CENA;  2250 OD OSOBY 

 

 
PROGRAM RAMOWY: 

 
DZIEŃ I- 14.09.2018 R. 
Zbiórka uczestników godz. 6;00, Wyjazd o godz. 6;30 z Gryfic. 
Przejazd na nocleg tranzytowy w okolicach Czech, miejscowość CHODONIN. 
 
DZIEŃ II – 15.09.2018 R. 
Śniadanie w miejscu noclegu i wyjazd w stronę Chorwacji 
Przyjazd do Hotelu ‘’Podgorka’’ na Riwierze Makarskiej, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ III – 16.09.2018 r. 
Śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ IV – 17.09.2018 r. 
Śniadanie, Wyjazd na wycieczkę. powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ V – 18.09.2018 r. 
Śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ VI – 19.09.2018  r. 
Śniadanie , Wyjazd na wycieczkę, Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ VII – 20.09.2018 r. 
Śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ VIII – 21.09.2018 r. 
Śniadanie , Wyjazd na wycieczkę, Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ IX – 22.09.2018 R. 
Śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ X – 23.09.2018 R. 
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na nocleg tranzytowy. 
DZIEŃ XI – 24.09.2018 R. 
Śniadanie w miejscu noclegu i wyjazd w kierunku Polski 
Przejazd do Polski w godzinach wieczornych. 



 
CENA OBEJMUJE; 

 Przejazd autokarem turystycznym z toaletą, barkiem, klimatyzacją, 
rozkładanymi siedzeniami 

 2  noclegi tranzytowe z obiadokolacją i śniadaniem 

 8 noclegów w hotelu, pokoje 2-osobowe z łazienkami. 

 8 śniadań i 8 obiadokolacji w formie bufetu 

 Opieka kierownika oraz pilota – przewodnika. 

 Miejscowi przewodnicy 

 Ubezpieczenie KL i NW 

  wycieczki wg programu 

 Opłaty drogowe, parkingi, autostrady 
 
 

Uwaga:  

 Kolejność wyjazdów na wycieczki ustalona zostanie na miejscu pobytu – 
uzależniona jest od  przewodnika. 

 toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do 
korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

 koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  wynajem zestawów 
audio-guide: ok. 50 EURO na osobę.  

 
 
PLANOWANE WYCIECZKI ; 
 

 WYSPA HVAR, JELSA , BOL – REJS STATKIEM 
 
Liczba wysp którymi pochwalić się może mała Chorwacja idzie w setki. Ale gdyby trzeba było 
wybrać tylko jedną z nich, to zdecydowanie najlepiej udać się na Hvar, nazywany czasami 
„Królową Chorwackich Wysp””. Według autorów poczytnego magazynu „Traveller” ( w wersji 
oryginalnej) jest jedną z 10 najpiękniejszych wysp Świata, nie ustępując swoimi walorami 
takim słowom jak Bora Bora czy Capri. 
To jedno z tych miejsc, gdzie na własne oczy zobaczyć można coraz rzadziej spotkaną 
jedność człowieka i przyrody. Naturalna bujna roślinność przeplata się tu z winnicami, 
drzewami oliwnymi i polami oszałamiająco pachnącej lawendy. Na dodatek jest to także 
najcieplejsza i najbardziej słoneczna wyspa Adriatyku. 
 Na wyspie znajduje się kilka ciekawych miast, z których największym i najciekawszym jest to 
o identycznym imieniu – Hvar. Mury z VII wieku , twierdza, kilkanaście zabytkowych 
kościołów, Wszystko to typowo dalmackiej urody, w połączeniu z rozwiniętym życiem 
nocnym powoduje, że to jedno z najprzyjemniejszych miejsc na wakacje w tej części świata. 
Próbując opisać piękno Atlantydy, Platon powiedział że była „” szczęśliwą słoneczną wyspą 
wydzielającą upojne zapachy” . 
 
 
Czasem słyszy się, że Korcula to wyspa dla miłośników przygód, dzikich piaszczystych plaż, 
wyśmienitych win i kąpieli morskich. Z tymi plażami to nie tak do końca, bo co prawda 
dzikości im nie brakuje, ale zamiast piasku łatwiej napotkać tu Żwir, i to nie zawsze drobny, 
co jak wiadomo nie dla pleców i pośladków materią tak delikatną jak kwarcowe złote ziarna. 
Za to woda czysta, ciepła, i niesamowicie turkusowa. 
Miłośników przygody też wabi się tu raczej opowieściami z życia podróżnika, ale i 
awanturnika, jakim był bez wątpienia Marco Polo, który właśnie tutaj przyszedł na Świat. 



Tutaj zresztą taszę , wtrącony do więzienia, po bitwie morskiej stoczonej między flotami 
Wenecji i Genui, napisał swoje słynne „ Opisanie Świata’’. 
Za to wina tutejsze są naprawdę przednie- Grk Posip, Rukatac i czerwony Plavac- wszystkie 
one znane są na Świecie ze wspaniałego smaku i pięknej barwy. W tutejszych winnicach 
kontemplowanie piękna otaczającego świata przychodzi jakoś zdecydowanie szybciej. 
I jeszcze może słowo o samym mieście Kordula, które swą „ zabytkowością” i położeniem 
zasłużyły na miano „ Małego Dubrownika”. Więc zobaczyć  trzeba koniecznie.  
 
W Bolu znajduje się najokazalsza drobno żwirowa plaża na całym wybrzeżu wyspy – Zlatni 
Rat( Złoty Przylądek, Złoty Róg). Na wyspie znajduje się kilka małych plaż piaszczystych, z 
których na szczególna uwagę zasługuje zatoka Lovrencina na północnym wybrzeżu wyspy. 
Z marmuru wydobywanego na wyspie budowano pałac Dioklecjana w Splicie, wykorzystano 
go także przy budowie Białego Domu w Waszyngtonie. 
 

 SPLIT 
 
Split jest drugim co do wielkości miastem Chorwacji, liczącym około 200 tysięcy 
mieszkańców, co jak na tutejsze warunki czyni je znaczną metropolią. Czy po tym ważnym 
węźle komunikacyjnym i liczącym się porcie handlowym można spodziewać się czegoś 
dobrego?. Można. A nawet trzeba. 
Największą atrakcją turystyczną miasta są pozostałości gigantycznego pałacu cesarza 
Dioklecjana. Jednak Ci którzy spodziewają się zobaczyć olbrzymie ruiny, ewentualnie 
wielkiej budowli muzealnej po której kursują wycieczki z audio-przewodnikami, mogą poczuć 
się zawiedzeni- niczego takiego tu nie znajda. Pałac był bowiem tak ogromny, a w 
pomniejszych czasach tak zdewastowany , że zajmuje dziś całą starówkę, a większości 
murów nie widać, gdyż zbudowana została przez wiele innych budynków. Dawne korytarze i 
komnaty letniej rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki starówki. Trzeba tylko dobrze 
patrzeć i wiedzieć na co się patrzy. I w tym właśnie cały urok Splitu. 
 
 

 MAKARSKA 
 
 Na koniec naszego przeglądu jeszcze jedna atrakcja na Morzem. Makarska -,jeden z 
najpopularniejszych kurortów Dalmacji. Nie ma tu zabytków średniowiecznych, ani 
rzymskich, nie ma  klimatycznych starówek. W miejsce cichych wyspiarskich zakątków 
spotkamy tu raczej tłum turystów walczących o każdy skrawek plaży. 
 Ni ma więc atrakcji, o których można by pisać z przewodnikach. Ale jest na co popatrzeć. 
Turkusowe wody Adriatyku sąsiadują tu bowiem ‘ od razu’ z bijącymi w niebo białymi 
szczytami gór  Biokovo. Gór w Chorwacji wiele, morza też nie brakuje. Ale takiego 
zestawienia nie znajdziecie nigdzie indziej. 
I to jest najlepsze miejsce na zakończenie podróży. W miejscu gdzie siedząc pod palmami, 
na promenadzie, zanim jeszcze zaczniemy wracać do domu, już planujemy kolejne 
spotkanie z Chorwacją. 
 

 MOSTAR 
 
Mostar – (nieformalna stolica Hercegowiny) miasto bardzo ładne ale i zniszczone. Przez 
środek miasta płynie rzeka Neretwa, która dzieli miasto na część katolicka i muzułmańską- to 
zderzenie dwóch światów – może być ciekawe.  


