Perły Adriatyku - Słowenia i Chorwacja 10 dni
wypoczynek i zwiedzanie
www.online-travel.pl
kom. 509 989 466
tel: 12 251 49 41
Dzień 1
Wyjazd z Bochni w godzinach wieczornych. Przejazd przez Słowację i Węgry do Słowenii.
Dzień 2
Przyjazd do stolicy Słowenii- Lublany w godzinach porannych- spacer po zabytkowym centrum miasta w czasie
którego zobaczymy między innymi: ratusz, Plac Preserna, zabytkowe mosty oraz wzgórze zamkowe. Następnie
udamy się do Bled położonego rejonie Alp Julijskich - miasteczko jest wizytówką kraju, z widokiem na najwyższe
szczyty Słowenii z jeziorem, warownią wznoszącą się nad nim i kościołem na wyspie, Przejazd do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Postojnej - zwiedzanie Jaskini Postojna– czwartej co do
wielkości jaskini na świecie (27 km ciągu jaskiniowego). Zwiedzającym udostępniono 7 km, z czego 5 km pokonuje się
kolejką elektryczną przez oświetlone reflektorami formacje krasowe, pozostałe najpiękniejsze fragmenty jaskiń
pokonuje się pieszo (czas zwiedzania ok.1,5 godz.). Jedną z wielu atrakcji jest „człowiecza ryba” występująca
wyłącznie w słoweńskich jaskiniach krasowych. W jaskini panuje stałą temperatura 8 – 10 stopni Celsjusza.
Konieczna cieplejsza odzież i foliowa peleryna przeciwdeszczowa! Przejazd do Chorwacji malowniczą trasą wzdłuż
Adriatyku. Zakwaterowanie w hotelu położonym nad morzem, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4
Po śniadaniu przejazd nad wodospady rzeki Krka. Na rzece uważanej za najpiękniejszą w Chorwacji, znajduje się
Park Narodowy Krka. Obejmuje swoim terenem dolny bieg rzeki Krka, aż po jej ujście do Morza Adriatyckiego.
Szesnaście spiętrzeń na rzece tworzy główną atrakcję parku - 7 malowniczych wodospadów: Bilusić buk, Prljen buk,
Manojlovac buk, Rosnjak, Miljacka slap, Roski slap i największy i najsłynniejszy z nich - Skradinski buk, o łącznej
wysokości ponad 45 metrów. Udamy się na spacer ścieżką dydaktyczną z tarasami widokowymi, wykonaną na tym
wodospadzie. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymamy się w Szybeniku, gdzie zobaczymy przepiękną katedrę Św.
Jakuba wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5
Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja.
Po obiadokolacji zabierzemy Państwa na „Pozdrowienie Słońca”. Pokażemy Państwu miasto Zadar nocą.
To właśnie tutaj w 2005 zostały skonstruowane Morskie Organy. Ukryte pod kamiennymi schodami konstrukcje rur i
piszczałek, które dzięki ruchom fal morskich i powiewom wiatru wydobywają z siebie przyjemne, relaksacyjne dźwięki.
Nic tylko usiąść… i słuchać… i patrzeć… i patrzeć… i słuchać!
„Zadar ma najpiękniejszy zachód słońca na świecie, piękniejsze niż w Key West na Florydzie, oklaskiwany
każdego wieczoru.” – Alfred Hitchcock (Zadar, Maj 1964)
Cóż dodać do słów mistrza? Absolutnie nic! Trzeba po prostu zobaczyć to na własne oczy!
Po zachodzie słońca spacer po zadarskiej starówce. Około godziny 23:00 powrót do hotelu.

Dzień 6, dzień 7, dzień 8 i dzień 9
Po śniadaniu czas wolny, wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 10
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotna do Polski. Przejazd tranzytowy przez Chorwację,
Węgry i Słowację. Powrót do Bochni w późnych godzinach wieczornych.

termin: 10.06 – 19.06.2019
cena: 1750 zł
Cena obejmuje:
Przejazd autokarem LUX z klimatyzacją, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota,
1 nocleg w hotelu*** w Słowenii, 7 noclegów w hotelu*** położonym nad morzem w Chorwacji,
8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw.
Cena nie obejmuje:
Napoi do obiadokolacji.
Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa 130 euro (bilety wstępu, lokalni przewodnicy, wjazdy do miast, taksa
klimatyczna, tour guide system)
UCZESTNICY WYCIECZKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE!

