
obóz młodzieżowy 12-18 lat         

 

SKARBY CHORWACJI 
 TROGIR, SPLIT, JEZIORA PLITWICKIE 

 

Cesarstwo Rzymskie i jego potęga fascynują nie tylko znawców historii. Właśnie w Chorwacji odnajdziemy 

wiele doskonale zachowanych zabytków z okresu cesarstwa i poczujemy zapomnianą potęgę jego 

doskonałości. Zauroczy nas starówka Trogiru, wspaniały Dubrownik, a także pałac Dioklecjana w Splicie. 

Chorwacja urzeka krajobrazami, krystalicznie czystym morzem w malachitowym odcieniu, przyciąga łagodnym, 

śródziemnomorskim klimatem. Jej plaże należą do najpiękniejszych w Europie.  

TERMINY TURNUSÓW 

CHOR1/16 02.07-12.07.2016 
CHOR5/16 30.07-09.08.2016 

CENA: 1755 zł 
PROGRAM 
Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Kolacja, nocleg, 
Dzień 2: śniadanie, pobyt na basenach, kąpiel, plażowanie. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Chorwacji, 
Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Chorwacji. Zakwaterowanie (około godz. 14) w 
hostelu młodzieżowym położonym 6 km od Trogiru. Obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, wypoczynek, 
kolacja, 
Dzień 4 - 9: wypoczynek i realizacja programu: 
- wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele, 
- gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach chorwackiego wybrzeża, 
- zwiedzanie Splitu - deptak Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą kilku epok, Pałac Dioklecjana - ruiny 
antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana wpisane na listę UNESCO,  Ratusz, bałkański bazar, port, 
- Fish piknik czyli całodzienny rejs statkiem na wyspy Solta i Ciovo, podczas której podziwiać można 
przepiękne zakątki Riwiery Dalmatyńskiej. Zwiedzanie Maslinicy - miasteczka przed którym położony jest 
archipelag 7 wysepek z luksusowymi marinami - zobaczymy stary zamek (dzisiaj luksusowy hotel), typową 
architekturę dalmatyńską czyli domy z kamienia a także gaje oliwne, cytrynowe i pomarańczowe. W tej 
przepięknej scenerii będziemy kapać się w szmaragdowym morzy a potem przy dźwiękach regionalnej muzyki 
zjemy typowy, dalmatyński obiad rybny,  
- wycieczka do Trogiru - miasta wpisanego na listę UNESCO jako jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji. 
Najciekawsze zabytki to wenecka Katedra św. Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz oraz imponująca 
wieża obronna „Kula Kumerlenga”, 
- rafting - spływ pontonami pod okiem instruktorów po rzece Cetinie. Moc wrażeń, adrenaliny oraz 
niezapomniane widoki przez całe 6 godzin!!! 
- Trogir by night - nocny spacer po zaułkach miasta, 
Dzień 10: śniadanie. Przejazd do Plitwic. Zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich wpisanego do 
rejestru światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. Kompleks składa się z 16 jezior położonych na różnych 
poziomach, połączonych wodospadami i kaskadami. Posiłek w formie suchego prowiantu. Wieczorem wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, 
Dzień 11: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. 
PROPOZYCJA FAKULTATYWNA: realizowana przy min. 30 uczestnikach (deklarację uczestnictwa w imprezie 
fakultatywnej należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, płatność w autokarze u kierownika obozu): 



- Dubrownik - Starówka wpisana na listę UNESCO: Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów; 
Kolumna Rolanda, Pałac Rektorów, główna ulica miejska Stradun, mury miejskie, liczne baszty. Koszt wycieczki 
od osoby 35 euro. 

zakwaterowanie 
Hostel** w Seget k/Trogiru (lub inny o podobnym standardzie) w trakcie pobytu, pokoje 2,3-osobowe z 
umywalkami. Obiekt odrestaurowany, usytuowany wśród śródziemnomorskiej roślinności: palm, oleandrów i 
lawend. Położony 100 m od morza. Na terenie obiektu: restauracja klimatyzowana oraz miejsce do wspólnych 
spotkań, rozmów i zabaw.  
 

wyżywienie 
3 posiłki dziennie podczas pobytu w Dalmacji. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie (śniadania i 
obiady w formie bufetu). Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. 
 

Transport 
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach antenowych 
pociąg lub mikrobus. 
 

wyjazdy 
Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 37 katalogu. 
 

świadczenia w cenie 
8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka 
medyczna. 
 

wydatki programowe obligatoryjne 
Wstępy, przewodnicy, wjazdy do miast, parkingi, opłaty klimatyczne - 75 euro. Wydatki programowe są 
opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. 
 

Uwagi : Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem 

PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe 
kieszonkowe, każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to min. 50 euro).  


