Młodzieżowe Biuro Turystyczne
tel. kom. 0 602 172 274
85-224 Bydgoszcz ul Św.Trójcy 37 Tel.:3791 261 Fax.: +48(052)3731 651)
Regon: 091274420
Numer konta: 09 1020 1462 0000 7102 0019 5982

Wycieczka RAJ w DALMACJI.
dla wszystkich chętnych bez nocnych przejazdów.

8dni
1-dzień - o godz. 7.00 wyjazd z Bydgoszczy z przed Hali Łuczniczki przez Wrocław- Ołomyniec - 1050km.
Dojazd do Hodonina Hotel „Panon” HB
2-dzień – 8.00 śniadanie i wyjazd do Chorwacji przez :Wiedeń– Zagrzeb – Zwiedzanie Trogiru z przewodnikiem
- miasta wpisanego na listę UNESCO jako jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji. Najciekawsze
zabytki to wenec Katedra św. Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz oraz imponująca wieża
obronna „Kula Kume”. Przejazd do hotelu Medena*** obiadokolacja.
3-dzień - 9.00 śniadanie koło godz.10.00 przejazd do Splitu i zwiedzanie z przewodnikiem: 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 z przewodnikiem – 2 godz.) Wyjazd do
w kierunku Dubrownika: po drodze zwiedzamy riwierę Makarską dojeżdżamy do miejscowości Neum(Bośnia
Hercegowina)250km obiadokolacja4 noclegi w hotelu Zenit ***ze śniadaniem i obiadokolacją
4dzień – 9.00 śniadanie i około 11.00 wycieczka na półwysep Peljeśac największe winnice w Chorwacji
i promem na wyspę Korczule miejsce urodzenia Marco Polo. Możliwość kąpieli przy ładnej pogodzie
i powrót na obiadokolację do hotelu.
5dzień – Po śniadaniu wycieczka do Dubrownika, którego Starówka została wpisana na listę UNESCO
zwiedzanie z przewodnikiem: Mala Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów, Dla chętnych
wycieczka statkiem na wyspę Lukrum - zwiedzanie parku flory śródziemnomorskiej, możliwość
wjazdu kolejką linową na górę nad Dubrownikem i obejrzenia Dubrownika z lotu ptaka i powrót,
obiadokolacją nocleg w hotelu . Wieczór bałkański - wieczór folklorystyczny pozwoli zapoznać się
ze wspaniałą bałkańską muzyką i tańcem,
6dzień - Po śniadaniu wycieczka do kultury i cywilizacji wschodniej do Mostaru, Medugorie i wodospadu
Kravice z przewodnikiem. w Mostarze zobaczymy najsłynniejszy na świecie Stary Most kamienny
na Neretwie, meczety, minarety, cerkwie prawosławne, łaźnie turecki i słynne bazary tureckie.
Medugorje: zwiedzanie sanktuarium i góry objawień, oraz o 12.00 msza św.w języku polskim:
wotum wdzięczności za kanonizacje Jana Pawła II. Wodospadu Kravice pod wodospadami można
się kąpać. Około 250km
7-dzień– 8.00 śniadanie 9.00 wyjazd powrotny Chorwacja – Słowenia – Austria – Czechy Hodonin Hotel
Panon – obiadokolacja HB
8-dzień – 8.00 śniadanie . Po śniadaniu wyjazd powrotny do Polski. w godzinach wieczornych przyjazd do
Bydgoszczy pod Hale Łuczniczki i rozwiązanie grupy.

Hotel "Panom"

Trogir

Split

Hotel Zenit

Korczula

Koszt wycieczki 1250zł-1350zl przy mniejszej ilości osób
ZAKWATEROWANIE
4 noclegi w Hotel ZENIT*** w Neum - pokoje 2-3-osobowe z łazienkami. Położony przy plaży. Na terenie obiektu:
restauracja, bar, sala TV, basen kryty, sauna, kort tenisowy, boisko sportowe. 3 noclegu tranzytowego hotel Panon
i Medena
WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie na tranzycie i podczas pobytu w Dalmacji przez 7dni.
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie.
TRANSPORT
Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek, DVD). Na trasach antenowych
pociąg lub mikrobus.
WYJAZDY
W dowolnym terminie na zamówienie: o godzinie 7.00 z pod Hali Łuczniczki w Bydgoszczy
ŚWIADCZENIA w CENIE
7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka pilota
WYDATKI PROGRAMOWE
Wstępy, przewodnicy, opłaty klimatyczne - około 45 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez
uczestników wycieczki
UWAGI
Uczestnicy wycieczki powinni posiadać: paszport przy wjazdach do Bośni i Hercegowiny, dowód osobisty,
legitymację szkolną, 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).

Dubrownik

Mostar

Medugorie

Cała trasa autobusowa wynosi 5200 km.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje wraz z wpłatą zaliczki 500zł
Czesław Maniewski w biurze pokój Nr 5
w godz. 8.00 – 16.00
w szkole przy ul. Św. Trójcy 37 na przeciwko Reala
przy Rondzie Grunwaldzkim tel. 52 3791-261 w.46,
tel. kom. 0 602 172 274

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Kravice

