SŁOWACJA,WĘGRY, CHORWACJA, BOŚNIA I HERCEGOWINA, SŁOWENIA
od 5.08.2014 r.do 12.08.2014 r.
I dzień Wyjazd godz. 1.00 przejazd przez Barwinek, Koszyce.
Koszyce-największa katedra gotycka w Słowacji św. Elżbiety, plac z pomnikiem siedzącego na
krześle Szandora Maraja.
Budapeszt -autokarowe zwiedzanie Budapesztu – Wzgórze Zamkowe – pałac królewski, kościół
koronacyjny św. Macieja, baszty Rybackie, pomnik konny pierwszego króla Węgier- Stefana
Świętego – z krzyżem apostolskim w dłoni. Widok na Parlament z 1902 r.- jeden z największych
gmachów sejmowych Europy. Góra Gelerta – posąg św. Gelerta, Pomnik Wyzwolenia, Cytadela, hotel
i kąpielisko Gellert, u stóp Góry Gellerta, pod estakadą prowadzącą na most Elżbiety, na skwerze,
pomnik cesarzowej Sissi. Pomnik gen.J. Bema, Wyspa Małgorzaty, bazylika św. Stefana, Pomnik
Milenium na Placu Bohaterów, Zamek Vajdahunyad – kopia siedmiogrodzkiego zamku Jana
Hunyadego. Obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie.
II dzień
Po śniadaniu przejazd przez Zagrzeb do Parku Narodowego Plitvickie Jeziora- 16 krasowych jezior
położonych kaskadowo w południowej cześci pasma Kapela na wysokości 503-639 m tworzy
niezapomniane wrażenie. Najwyższy z wodospadów Plitwica 78 m wysokości, liczne jaskinie i
podziemne rzeki oraz malownicze formy krasowe urzekają swym pięknem
Zadar – sredniowieczne miasto położone na Wybrzeżu Dalmatyńskim. Wybrzeże to jest najbardziej
urozmaiconym krajobrazowo, najbogatszym w zabytki i stąd najbardziej znanym wybrzeżem Morza
Adriatyckiego. Stare miasto Zadaru znajduje się na półwyspie, otoczone grubymi murami, pamiętające
czasy cesarstwa rzymskiego.Godne zwiedzenia pozostałości rzymskich fortyfikacji, amfiteatru i
akweduktu, romański kościół św. Donata z IX w., katedra z XI –XIII w., liczne gotycko-renesansowe
kościoły, klasztory, pałace. Plażowanie przy organach morskich na bulwarze.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu
III dzień
Szybenik (Sibenik) – doskonale zachowane średniowieczne miasto, największe dzieło gotyku
południowosłowiańskiego – katedra św. Jakowa z XV w.- Jakuba, zewnętrzną ścianę absyd zdobi fryz
przedstawiający ponad 70 kamiennych głów dzieło budowniczego i rzeźbiarza Juraja Dalmatinaca, na
uwagę zasługuje kunsztowne babtysterium. Przed katedrą stoi pomnik Dalmatinaca współczesnego
rzeźbiarza Iwana Mestrovicia, ruiny twierdzy św. Michała z panoramą na miasto i dolinę rzeki Krka.
Trogir – zespół starego miasta, katedra św. Wawrzyńca (św. Lovro) z XII w., kościoły gotyckie,
kaplica błogosławionego Ivana Ursini – najpiękniejszy zabytek renesansu w Dalmacji, pałac Cipiko,
ratusz,Loggia, kościół św. Barbary z IX w. najstarszy w Trogirze, klasztor benedyktynek św. Mikołaja
(św. Nikola)
muzeum sakralne z płaskorzeźbą z II w. p.n.e.greckiego bożka dobrej sposobności
Kairosa, zamek Kamerlengo z XIV w. z panoramą.
Split – rzymski pałac Dioklecjana z III w. z mauzoleum, świątynią Jowisza, rezydencją cesarską,
kolumnowym dziedzińcem, z 4 bramami, liczne romańskie, gotyckie i barokowe kościoły, pałace,
domy, pomniki, muzea. Pomnik biskupa Grzegorza z Nin.
Przejazd do Medugorje-msza wieczorna , obiadokolacja, nocleg.
IV dzień
Po śniadaniu wejście na Górę Krzyża (Kriżevac) i na Górę Objawień.
Krótkie zwiedzanie Mostaru. Odoczynek przy wodospadach Kravica na rzece Trebizat.
Obiadokolacja i nocleg w Medugorje

V dzień
Dubrownik –najlepiej zachowany zespół średniowiecznego miasta do którego wchodzi się dwiema
bramami:Pile i Ploce, otoczonego murami dł. 1952 m i 25 m wysokimi z VIII-XVI w., którymi można
obejść wokół miasto, co stanowi największą atrakcję zwiedzania. Wśród najcenniejszych budowli:
katedra z XVII w.,pałac Rektorów i Sponza, klasztory Dominikanów i Franciszkanów z najstarszą
apteką w Europie. Spacer ul. Stradun ( Placa) od Studni Onofria ( Wielka Fontanna Onufrego z 1438
r., ozdobiona 16 wodotryskami) obok Bramy Pile do Kolumny Rolanda z 1418 r.

Obiadokolacja i nocleg w okolicy Karlowac.
VI dzień
Przejazd do Postojnej w Słowenii - Postojnska Jama należy do grupy największych jaskiń na
świecie.Przejazd przez Zagrzeb nad J. Balaton do Siofok. Obiadokolacja i nocleg w hotelu Zuspar.
VII dzień
Po śniadaniu przejazd przez Budapeszt do Miszkolca. Miszkolc –Topolce – kąpiel w grotach
pochodzenia wulkanicznego z wodami termalnymi-ok. 3 godz.( obowiazują stroje kąpielowe).
VIII dzień Przyjazd w godzinach rannych do Kraśnika

Cena : 1290zł. i ok. 65 euro na wstępy do obiektów zwiedzanych i posiłek po Miszkolcu.
Zgłoszenia z zaliczką : 81 825 54 24

