
Wycieczka majowa RAJ w DALMACJI. 

bez nocnych przejazdów. 

 27.04- 05.05.2019 r   9 dni 

 

27.04.19 - wyjazd z Bydgoszczy godz 5.00 - Hala 

Łuczniczka. Przejazd do  Hotelu w okolice  

Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg. 

28.04.19 – 7.00 śniadanie i wyjazd do  Trogiru. 

Spacer po mieście wpisanym 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 Kume”. Przejazd 

do Splitu—spacer  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. 

Przejazd do Hotelu Stella*** w Neum, 

obiadokolacja, nocleg  

Od  29 kwietnia –do 3 maja - pięć dni 

wypoczynku i propozycje zwiedzania: 

Dubrownik - unikalne w skali światowej miasto, z 

zachowanym w całości monumentalnym 

pierścieniem murów obronnych, wpisany na 

Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, 

jedna z najstarszych republik na świecie, miasto, 

którego historia nie oszczędzała, a które jednak po 

każdej dziejowej katastrofie odradzało się 

piękniejsze i potężniejsze. Olbrzymie żywe miasto -

muzeum, którego nie sposób nie zobaczyć będąc w 

Dalmacji, zwiedzanie z przewodnikiem m.in: Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor 

Franciszkanów (cena 25 euro) 

Mostar, Medjugorie, Wodospad Kravice - Mostar: najsłynniejszy na świecie Stary 

Most kamienny na Neretwie, meczety, minarety, cerkwie prawosławne, łaźnie turecki 

i słynne bazary tureckie; Medugorje: zwiedzanie sanktuarium i góry objawień; 

Wodospad Kravice - pod wodospadami można się kąpać (cena 20 euro) 



Rejs promem na wyspę Korculę miejsce urodzenia Marco Polo, kąpiele wodne i 

słoneczne (cena 10 euro) 

4.05.19 godz 7.00 śniadanie, godz. 8.00 wyjazd powrotny. Po drodze zwiedzanie Parku 

Narodowego Jezior Plitwickich składających się z 16 jezior położonych na różnych 

poziomach, połączonych wodospadami i kaskadami.  

Dalszy przejazd do Czech na obiadokolację i  nocleg  do Hotelu Panon. 

05.05.19 –  7.00 śniadanie. Po śniadaniu wyjazd powrotny do Polski. W godzinach  

wieczornych  przyjazd do Bydgoszczy pod Halę Łuczniczka, zakończenie wycieczki. 

                                                         

Koszt wycieczki 1 655 zł - przy  40 uczestnikach 

ZAKWATEROWANIE 

 6 noclegów w Hotel Stella*** 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. 2 noclegu tranzytowe hotele 2-3 *** 

 

WYŻYWIENIE 

2 posiłki dziennie  na tranzycie i podczas pobytu w Dalmacji . 

Pierwsze świadczenie - śniadanie, ostatnie - śniadanie.  

 

TRANSPORT 

Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek, DVD).  

 

WYJAZD 

27.04.2019 o godzinie 05.00 spod  Hali Łuczniczka w Bydgoszczy 

 

ŚWIADCZENIA w CENIE 

7 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka pilota 

 

WYDATKI PROGRAMOWE 

Wstępy, przewodnicy, opłaty klimatyczne - około 35 euro. Wydatki programowe są 

opłacane indywidualnie przez uczestników wycieczki 



 

 


