Dubrownik
Miasto, bez powodu nazwane Perłą Adriatyku, jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Dubrownik
to miasto muzeów i festiwali, przyciąga turystów niepowtarzalną architekturą wspaniała atmosferą i
uroczystymi kawiarenkami wąskich, śródziemnomorskich uliczkach. Otoczone kamiennymi murami
obronnymi, które broniły go przez wieki. W 1969 roku wpisane zostało na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Program wycieczki
Wyjazd wg. Rozkładu jazdy. Krótki postój w miejscowości Neum, możliwość zakupu oraz wypicia
porannej kawy w restauracji.
Przyjazd do Dubrownika. Zwiedzanie miasta: najdłuższa i najszersza ulica miasta Stradun, Fontanna
Onofriego, Kościół i Klasztor Franciszkanów, Dzwonnica Miejska, Pałac Sponza, Kościół św. Błażeja –
patrona miasta, Pałac Książęcy, Katedra Dubrownicka (za opłatą, w czasie wolnym, indywidulane
możliwe wejście do skarbca, w którym znajduje się ponad 150 relikwii świętych), Stary Port. Czas
wolny- we własnym zakresie możliwe zwiedzanie muzeów, wyjazd kolejką na wzgórze nad miastem
lub spacer murami obronnymi. Powrót w godzinach popołudniowych.
Cena od osoby- około 350 Kun (około 48 Euro)
Dzieci do lat 6- gratis, do lat 12 -50% zniżki
Cena zawiera: Przejazd komfortowy, klimatyzowanym autokarem, opiekę polskojęzycznego pilota na
trasie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym, podatek VAT.
Cena nie zawiera: biletów wstępu.

Medugorje- Mostar
Medugorje - w 1981 roku w Medugorje na wzgórzu zwanym dziś BRDO UKAZANJA- GÓRA OBJAWIEŃ,
miały miejsce objawienia Matki Boskiej, które trwają do dziś.
Madugorje- Sanktuarium Matki Boskiej Pokoju. Jest jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc
pielgrzymkowych w Europie.
Mostar- miasto, którego symbolem jest kamienny Stary Most z XVI wieku zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Poza okazałymi meczetami, warta uwagi jest Carsijastarówka na prawym brzegu rzeki Neretwy. Znajduje się tu wiele domów z czasów tureckich, a także
ruiny starego fortu. Na miejscowym tureckim bazarze (KUJUNDZILUK) można zaopatrzyć się w lokalne
pamiątki. Miasto zamieszkałe jest przez ludność katolicką w nowej części miasta, oraz muzułmańską
mostarskiej starówce. Stanowi barwną mozaikę narodów, kultur i religii.
Program wycieczki
Wyjazd wg. Rozkładu jazdy, przejazd przez Bośnie i Hercegowinę do Medugorjie. Wejście na Górę
Objawień, czas wolny w miejscu objawień, indywidulana modlitwa. Przejazd do centrum miasta
indywidulana modlitwa w Sanktuarium, przy pomniku Jezusa Zmartwychwstającego bądź przy Kaplicy
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Czas wolny. Przejazd do Mostaru, zwiedzanie miasta z
przewodnikiem lokalnym. Podczas zwiedzanie poznacie Państwo burzliwą historię Mostaru,
zobaczycie; Stary Most kamienny, dom turecki, bazar turecki. Czas wolny. Powrót w miejsce wyjazdu
w godzinach popołudniowych.

Cena od osoby- około350 Kun (około 48 Euro)
Dzieci do lat 6- gratis, do lat 12 -50% zniżki
Cena zawiera: przejazd komfortowy, klimatyzowanym autobusem, opieka pilota podczas wycieczki,
bilety wstępu: dom turecki, zwiedzanie Mostaru z przewodnikiem lokalnym. Podatek VAT.
UWAGA! Wymagane odpowiedni strój- przykryte ramiona i kolana, zalecane wygodne obuwie.

Split- Park Narodowy Krka
Split- miasto i port słynące z wspaniale zachowanej architektury z czasów rzymskich, wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To właśnie tutaj cesarz Dioklecjan postanowił wznieść
swoją letnią rezydencję. Dziś mury pałacu częściowo zaadoptowane są na lokale mieszkalne i
handlowe, a w jego wnętrzu odczuwalna jest atmosfera rzymskich czasów.
Park Narodowy Krka- założony w 1985 roku jako siódmy Park Narodowy Chorwacji. Rzeka Krka
płynąca kanionem przez 75 km zachwyca swoimi wodospadami i kaskadami oraz otaczającą ją
przyrodą.
Program wycieczki
Wyjazd wg. Rozkładu jazdy w kierunku Splitu. Zwiedzanie miasta: Pałac cesarza Dioklecjana- Perystyl,
Katedra Św. Duje, Baptysterium, Ratusz. Czas wolny.
Przejazd do Parku Narodowego Krka: spacer przygotowany specjalnie dla turystów trasą widokową.
Czas wolny, możliwość kąpieli pod wodospadem Skradinski Buk.
Powrót w godzinach popołudniowych.
Cena od osoby- około 450 Kun (około 60 Euro)
Dzieci do lat 6- gratis, do lat 12-50% zniżki
Cena zawiera: przejazd komfortowym klimatyzowanym autokarem, opieko polskojęzycznego pilota
podczas wycieczki, zwiedzanie miasta Split z przewodnikiem lokalnym, bilet wstępu do Katedry Św.
Duje, bilet wstępu do Parku Narodowego Krka. Podatek VAT

Fotosafari Deltą Neretwy
Rzeka Neretwa- najdłuższa rzeka wpływająca do Adriatyku. Źródło ma na terenie Bosni i
Hercegowiny na wysokości 1.095 m n.p.m. Około 218 km swojej długości płynie przez terytorium
Bośni i Hercegowiny a zaledwie 22 kilometry przez terytorium Chorwacji. W dolnym toku tworzy
rozległą deltę zajmującą powierzchnie 170 km2, z czego 70% jest na terenie Chorwacji. Bogota fauna i
flora oraz żyzne ziemię przyczyniły się do tego, że często nazywana jest CHOROWACKĄ KALIFORNIĄ.
Ludzie głównie zajmują się rolnictwami; uprawia się wszelkiego rodzaju owoce i warzywa, a
najbardziej znane są mandarynki i pomarańcze oraz arbuzy i melony. Specjałem kulinarnym w Delcie
Neretwy są; żaby i węgorze. Tradycyjnym środkiem transportu jest łódź neretwiańska i „trupica”.
Program wycieczki
Wyjazd wg. Rozkładu jazdy, przejazd autokarem lub mini busem ( w zależności od ilości uczestników)

do miejscowości Krwawak. Zmiana środku środku transportu na łódź neretwiańską, zwiedzanie Delty
pływając jej kanałami. Poza dziewiczą przyrodą, zobaczyć będziecie mogli plantację owoców
cytrusowych, stare wioski i urocze kapliczki które przybliżą nam niedzisiejszy styl życia Neretwian. Na
łodzi symboliczny poczęstunek( figi suszone i rakija) a po wyczerpującej przejażdżce kanałami obiad w
restauracji (przystawki, sałatka, deser, lampka wina, woda mineralna), żywa muzyka. Po obiedzie
powrót do autokaru, wyjazd w kierunki Makarskiej Riwiery. Powrót w godzinach popołudniowych.
Cena od osoby- około 400 Kun( około 55 Euro)
Dzieci do lat 6- gratis, dzieci do lat 12- 50% zniżki.
Cena zawiera: przejazd komfortowym klimatyzowanym autokarem lub busem, opieka
polskojęzycznego pilota- przewodnika podczas wycieczki jazda łodzią neretwiańską, poczęstunek na
łodzi według programu, obiad wg. Programu, żywa muzyka, podatek VAT.

Biokowo
Biokowo- pasmo górskie dominujące nad Riwierą Makarską z drugim co do wysokości szczytem
Chorwacji- Św. Jerzym ( z 1762 m n.p.m). Podczas wycieczki zobaczycie państwo różnorodne okazy
flory i fauny oraz będziecie mieli okazje podziwiać niepowtarzalną panoramę Riwiery Makarskiej.
Program wycieczki
Wyjazd wg. Rozkładu jazdy, przejazd malowniczą drogą prowadząca na szczyt Biokowa. Dla chętnych
wspinaczka na szczyt trwająca ok. 40 min, wzdłuż specjalnej przygotowanej poręczy. Krótka przerwa
na szycie, przejazd do doliny, z której spacerem udacie się Państwo na szczyt Vośac 1422 m.n.p.m,
gdzie znajduje się schronisko speleologów. Rozkoszowanie niepowtarzalnym widokiem na pobliskie
pasma górskie, kurorty na wybrzeżu w wyspy. Powrót pieszo do doliny. Krótki odpoczynek
Powrót na Riwierę Makarską w godzinach nocnych.
Cena od osoby około 250 Kun ( około 35 Euro)
Dzieci do lat 6- gratis, do lat 12- 50% zniżki
Cena zawiera- przejazd komfortowym klimatyzowanym busem, opiekę pilota/ przewodnika podczas
wycieczki, bilet wstępu do Parku Przyrody Biokowo i podatek VAT.

Rafting Kanionem Rrzeki Cetiny
Rzeka Cetina- wpada do Adriatyku w pirackim mieście Omiś, płynie jednym z najpiękniejszych
kanionów Europy. Barwny krajobraz nienaruszona przyroda przyciągają ogromną liczbę turystów
uprawiających rafting, którzy przyjeżdżają w te rejony, aby poczuć i cieszyć się z przyjemności jakie
daje Cetina i otaczająca ją przyroda.
Program wycieczki
wyjazd wg. Rozkładu jazdy, przejazd autokarem lub mini busem( w zależności od uczestników) do
miejscowości Slime, gdzie zaczyna się spływ.
Po krótkim instruktażu odbywa się spływ trasą o długości ok. 9km (czas trwania ok. 2,5h) z krótką

przerwą na kąpiel w zimnej wodzie rzeki Cetiny. Dla odważnych możliwość skoków ze skały. Po
zakończeniu spływu możecie państwo zakupić płytę z pamiątkowymi zdjęciami.
Powrót na Riwierę w godzinach popołudniowych (13:00-14:00)
Cena od osoby- około 250 Kun( około 35 Euro)
Dzieci do lat 12- 20% zniżki.
Cena zawiera: przejazd komfortowym, klimatyzowanym autokarem lub busem, niezbędny sprzęt(kamizela ratunkowa, kask i wiosło), opiekę licencjonowanego skipera, ubezpieczenie podczas
spływu, podatek VAT.

Fish Picnic Hvar- Brać
Rejs statkiem, którego głównym atutem jest obcowanie z morzem oraz podziwianie wybrzeża i
majestatycznych gór z zupełnie innej perspektywy. Podczas rejsu zobaczymy stara wioskę rybacką
Vrboska, zwaną małą Wenecją, na wyspie Hvar. Kolejnym punktem wycieczki jest znany kurort Bol na
wyspie Brać, z jedną z najpiękniejszych plaż chorwackich- Zlatni Rat ( Złoty Róg). Smakowitym
dopełnieniem wyprawy będzie grillowana makrela, popijana znakomitym chorwackim winem lub
rakiją.
Program wycieczki
Wypłyniecie: port w Podgorze o godzinie 8:00, molo przy hotelu Dalmacija w Makarskiej o godzinie
8.45. Rejs na wyspę Hvar, poczęstunek rakiją. Czasz wolny w miejscowości Vrboska- indywidualne
zwiedzanie/spacer. Powrót na statek około godziny 12:00, obiad: makrela z grilla, sałatka, pieczywo,
napoje: wino, woda, sok. Przypłyniecie na wyspę Brać, indywidulany program w miejscowości Bol:
spacer starym miastem lub kąpiel na uroczej plaży Złoty Róg. Powrót na statek około godziny 15:30.
Wypłynięcie w stronę wybrzeża. Powrót na riwierę Makarską późnym popołudniem.
Cena od osoby- około 220 Kun ( około 30 Euro)
Dzieci do lat 6- gratis, do lat 12 – 50% zniżki
Cena zawiera: rejs statkiem wycieczkowym, aperitif- rakija, obiad na statku wg. Programu, podatek
VAT

Fish Picnic Korcula
Korcula to wyspa porośnięta bujną i różnorodną roślinnością: drzewami laurowymi, świętojańskimi i
oliwnymi, cyprysami, wawrzynami i sosnami. Największą atrakcją wyspy jest miasto o tej samej
nazwie Korcula. Prawdopodobnie to tutaj urodził się znany wszystkim Marco Polo, i założone zostało
muzeum poświęcone jego podróżom po Dalekim Wchodzie. Maleńkie kamienne miasto z wąskimi,
mądrze rozplanowanymi uliczkami, z których tylko jedna nie ma ani jednego schodka, okazałe XV i
XVI wieczne budowle w wenecjańskim stylu z pewnością zrobią na Państwu wrażenie.
Program wycieczki
Wypłynięcie:
port w Pogorze o godzinie 8:00, molo przy hotelu Dalmacija w Makarskiej o godzinie 8:45. Rejs w

stronę wyspy Korcula- poczęstunek rakiją. Zacumowanie do portu w Korculi, obiad na statku: makrela
z grilla, sałatka, pieczywo, napoje: wino, woda, sok. Indywidulane zwiedzanie starego miasta.
Opuszczamy wyspę o godzinie 14:45.
Cena od osoby- około 300 Kun(około 40 euro)
Dzieci do lat 6- gratis, do lat 12- 50% zniżki
Cena zawiera: rejs statkiem wycieczkowym, aperitif- rakija, obiad na statku wg programu, podatek
VAT

Fish Picknik Korcula z Gradaca lub z Drevenika
Statek wypływa:
port w Gradacu 8:30
molo w Drevniku Dojnja Vala 8:40,
molo w Drevniku Gornja Vala 8:50.
PROGRAM- jak powyżej
Cena około 250 Kun(około 35 euro)

Fish Picnic Hvar (piaszczysta plaża Mlaska)Igrane
Wyspa Hvar- zwana słoneczną wyspą ze względu na najwyższą ilośś godzin słonecznych w roku( około
3000) oraz lawendową wyspą- obszernie pola lawendowe we wnętrzu wyspy. Nasz statek zacumuje
przy uroczej piaszczystej plaży, gdzie będą mieli Państwo, okazję plażować na złotym chorwackim
piasku. Będziecie mogli kupić lawendę, miód, wino, suszone figi…
Igrane- kameralny kurort na wybrzeżu Makarskiej Riwiery.
Program wycieczki
Wypłynięcie:
port w Gradacu o godzinie 8:30,
molo w Drevniku Dojnja Vala 8:40,
molo w Drevniku Gornja Vala 8:50.
Rejs na wyspę Hvar do zatoki Mlaska z uroczą piaszczystą plażą. Na statku poczęstunek rakiją.
Przerwa na plażowanie. Obiad na statku: makrela z grilla, sałatka, pieczywo, napoje: wino, woda, sok.
Przeprawa na Makarską Riviere do Igreane, czas wolny- indywidulany spacer. Powrót na statek,
panoramiczny rejs wzdłuż wybrzeża. Powrót w godzinach popołudniowych.
Cena od osoby- około 160 Kun( około 22 Euro)
Dzieci do 6 lat- gratis, do lat 12- 50 % zniżki

Cena zawiera: rejs statkiem wycieczkowym, aperitif- rakija, obiad na statku wg. Programu, podatek
VAT

