
Cena: 1599 zł/os. zawiera:
→ przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w wc, barek, dvd,
→ opłaty autostradowe,
→ taksę klimatyczną,
→ opiekę pilota podczas całego wyjazdu,
→ 7 noclegów w pokojach 2-os. z  podwójnym  łóżkiem  
     tzw. małżeńskim, z klimatyzacją i łazienką, dopłata do pokoju 1-os.,
→ 7 śniadań w formie bufetu z napojami,
→ 7 obiadokolacji w formie bufetu,  napoje płatne dodatkowo,
→ bezpłatne wifi w hotelu,
→ ubezpieczenie NNW  2000 euro,
→ koszty leczenia wraz z Assistance 10000 euro,
→ zwiedzanie z przewodnikiem Trogiru  oraz wieczór Dalmatyński z uroczystą serwowaną kolacją 
     składającą się z 3 dań, muzyka na żywo i 0,5 l wina na osobę.

Relaks pod wrześniowym słońcem Chorwacji!
17.09-26.09 2020 r.

1599 zł/os. 

Środkowa Dalmacja - to najpopularniejszy region turystyczny
Chorwacji. Slatine - to turystyczna osada położona zaledwie kilka
kilometrów od jednego z najpiękniejszych miast Dalmacji, Trogiru, 
na urokliwej, bardzo zielonej wyspie  Ćiovo. Wyspa znana jest z bogatej
roślinności, lasów piniowych, malowniczych zatoczek oraz żwirowych,
kameralnych plaż.

2) Rejs statkiem od godz.10 00 do 16 00. Podczas rejsu będzie lunch w postaci grillowanej ryby, sałatki,
chleba i wina. Cena 40 EUR/os.
 
ZAPISY
Zapisy do 25.01.2020 r. na adres: smalcem.po.mapie@gmail.com, tel. 733-909-902. Ilość miejsc
ograniczona. Wybór miejsca w autokarze uzależniony od kolejności zgłoszenia.
 
PŁATNOŚĆ
Po potwierdzeniu wyjazdu obowiązuje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 299 zł na konto Biura 
06 1140 2004 0000 3902 7585 1227 z dopiskiem Chorwacja20 + imię i nazwisko uczestnika. Pozostała
kwota płatna w ratach. W przypadku rezygnacji wpłaty te są zwracane z ogólnej sumy w 50%, nie wliczając
w tą sumę zaliczki.

Villa Marco Polo położona jest bezpośrednio przy plaży z łagodnym zejściem do morza. Wzdłuż plaży
znajdują się kawiarenki i konoby serwujące pyszne lokalne produkty. Malownicza plaża z drobnym, jasnym
żwirkiem, znajduje się bezpośrednio przy obiekcie. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.

DODATKOWE WYCIECZKI
1) Wycieczka do wodospadu Krka, nazywanego cudem natury oraz
miasta Szybenik, jednego z najbardziej urokliwych miast Dalmacji
(zwiedzanie z przewodnikiem, w tym bilet do katedry) oraz degustacja
lokalnych produktów. Cena 50 EUR/os.


