Wyjazd wypoczynkowy
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina
5-13 sierpnia 2016

NEUM- Miasto to oddziela północną część kontynentalnej Chorwacji od południowej. Położone jest na
kilkunastokilometrowym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego w zatoce morza Adriatyckiego pomiędzy
chorwackimi miejscowościami, 60 km od Dubrownika i 70 km od Mostaru, miasteczko
wielokulturowe, gdzie krzyżują się światopoglądy i zwyczaje wschodu i zachodu.

5.08 - wyjazd z Kraśnika o godz.08..00 z ul. Festiwalowej. Przejazd przez Słowację i Węgry do Egeru na
obiadokolację i degustację wina. Dalszy przejazd w kierunku Chorwacji.
6.08 - przyjazd do Parku Narodowego Krka w Chorwacji. Zwiedzanie połączone z kąpielą przy
malowniczych wodospadach na rzece Krka. Przejazd do Neum, zakwaterowanie w hotelu Zenit
(www.hotel-zenit.com w hotelu:restauracja, bar, coffe bar, restauracja na plaży z muzyką na żywo,
wifi, basen kryty, śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego).
Czas wolny na plażowanie,
obiadokolacja, nocleg.
7.08-11.08 - śniadania, czas wolny na plażowanie i odpoczynek , obiadokolacje , noclegi w hotelu
12.08- śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd
13.08 - Przyjazd do Kraśnika w godzinach

w kierunku Polski.

rannych.

CENA 200 Euro + 350 zł
przy min. 30 osobach

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem na całej trasie
- ubezpieczenie NNW i Kl
- 6 noclegów w hotelu Zenit *** w pokojach dwu i trzyosobowych
- 6 śniadań -(stół szwedzki)

- 6 obiadokolacji (stół szwedzki + lampka wina)
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do wodospadów Krka
- opłaty za leżaki i parasole ok. 3 euro
- posiłków nie wymienionych w programie
- degustacji wina i gulaszu w Egerze ok. 6 Euro

Istnieje możliwość korzystania z wycieczek lokalnych organizowanych przez hotel, dodatkowo płatnych
wg cennika hotelowego (Dubrownik, Korcula, Mostar, jaskinie Vjetrenica, Medjugorje, rejsy po
Adriatyku)
Uwaga - plaże żwirkowo-kamieniste, warto zabrać buty do wody
Do wyjazdu potrzebny jest ważny

paszport lub dowód osobisty!

ZAPISY I INFORMACJE:

Robert Rak tel. 504 267 222

