PIELGRZYMKA
CHORWACJA, BOŚNIA I HERCEGOWINA
16-24 kwietnia 2016
16.04
Wyjazd z Kraśnika z dworca PKS o godz. 00.10. Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię,
Słowenię do Chorwacji. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w miejscowości Karlovac.
17.04
Śniadanie, przejazd do Narodowego Parku Plitwickich Jezior (powstałego w 1949 roku,
zwiedzanie 16 tarasowo ułożonych jezior połączonych ze sobą 92 wodospadami). Przejazd do
Zadaru. Zwiedzanie starówki z historycznymi, romańskimi kościołami, m.in. św. Donata, św.
Stosije, św. Krsevana, malowniczej ulicy Kalelarga, wodnych fontann grających „Morske
Orgulje”. Przejazd do hotelu w okolicach Trogiru. Obiadkolacja, nocleg.
18.04
Śniadanie, przejazd do Trogiru, zwiedzanie: Brama Miejska z XVII wieku, Katedra Św.
Laurencjusza, Ratusz, Loggia, Samostan Św. Mikołaja, przejazd do Splitu, zwiedzanie: Pałac
Dioklecjana, Dzwonnica, Świątynia Jowisza, Mury Obronne, Złota, Srebrna, Żelazna Brama,
Ratusz, Promenada .Czas wolny nad morzem.Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
19.04
Śniadanie, przejazd w okolice Makarskiej do Sanktuarium w Verpic, które powstało 1908
roku. Jego projekt wzorowany był na grocie Matki Bożej w Lourdes - francuskie miejsce kultu
przypominają naturalne jaskinie, górujące nad sanktuarium wzgórza i przepływający tamtędy
strumień.Przejazd do Dubrownika – najlepiej zachowanego zespołu 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 XII w.,pałace Rektorów i Sponza,
klasztory Dominikanów i Franciszkanów z najstarszą apteką w Europie. Przejazd do Medjugorje,
zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg.
20.04
Śniadanie, całodzienny pobyt w Medjugorje: wyjście na Górę Objawień (Podbrdo), czas wolny.
Wyjazd na zwiedzanie wodospadów Kravica na rzece Trebisat. Powrót do pensjonatu,
obiadokolacja, nocleg.
21.04
Śniadanie, pobyt w Medjugorje: wyjście na Górę Krzyża (Kriżevac), Kościół św. Jakub, czas
wolny. Obiadokolacja i nocleg w pensjonacie.

22.04
Śniadanie, przejazd do Mostaru : zwiedzanie miasta; główny zabytek to kamienny Stary Most z

1566, zburzony przez Chorwatow w 1993 r i odbudowany w 2004 r oraz turecka Starówka.,
Przejazd do Sarajewa, pięknej stolicy Bośni i Hercegowiny - zwiedzanie starego miasta.
Przejazd do Chorwacji. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w Karlovac
23.04
Sniadanie Przejazd przez Słowenię, Austrię, Czechy do Polski. Powrót do Kraśnika w
godzinach rannych z 24 kwietnia.

CENA 1360 PLN
DLA GRUPY 45-50 OSÓB PRZY KURSIE 1 EURO = 4,25 PLN

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem na całej trasie
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NNW i KL
- 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 7 śniadań, 7 obiadokolacj
- obiad w drodze powrotnej w Czechach
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (kościół w Trogirze, Pałac Dioklecjana w Splicie,
Plitwickie Jeziora
- opłat wjazdowych do Medjugorie i Dubrownika Check Point
-- opłat granicznych, drogowych, parkingowych
- wypożyczenia zestawu słuchawkowego Tour Guide
Razem ok.50 Euro
- posiłków nie wymienionych w programie
Istnieje możliwość zorganizowania w dn. 18.04. rejsu po morzu Adriatyckim z degustascją
wyrobów lokalnych, płatne dodatkowo 10 Euro od osoby.
UWAGA do wyjazdu niezbędne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Kolejność zwiedzanie może ulec zmianie

Zapisy i informacje
Robert Rak tel 504 267 222

