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SPIS TREŚCI

Biuro Podróży Michalska-Travel & Juventur, pracuje dla Państwa już od 
2000 roku, specjalizując się w sprzedaży imprez turystycznych do Chorwa-
cji, Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry. Wszystkie swoje propozycje przygo-
towujemy zawsze z wielką starannością, wykorzystując wieloletnią znajo-
mość rynku , a także uwzględniając transformację, jaką te rynki przeżywają 
już od paru sezonów.
Nasza oferta jest wielostopniowa i na tyle różnorodna, że każdy Klient 
może znaleźć odpowiednie dla siebie warunki i ceny zakwaterowania – 
dostosowane nie tyle do zasobności portfela, ile do chęci przeznaczenia 
większych lub mniejszych środków finansowych na urlop.
W sezonie – 2015, proponujemy spędzenie urlopu przede wszystkim 
w Bośni i Hercegowinie w przepięknym Grand Hotelu Neum 4*, który pro-
ponujemy ze względu na niewygórowaną cenę i wspaniałe zniżki dla dzieci. 
Atutem Grand Hotelu Neum jest nie tylko bardzo dobre wyżywienie, ale 
przede wszystkim położenie niedaleko Dubrovnika – najatrakcyjniejszej 
miejscowości Chorwacji południowej, czarnogórskiej zatoki Kotor, pięknej 
starej Budvy, Medjugorja i orientalnego Mostaru. W tym roku kontynuujemy 
także cykl ofert na półwyspie Istria i w rejonie chorwackiego Kvarneru. 
Wybór tych miejsc na wczasy, to jednocześnie wybór krótszego przejazdu, 
wybór pięknych, dużych kompleksów hotelowych, szerokich plaż i  ….wspa-
niałej istryjskiej kuchni. 
Szanowni Państwo, Istria/Kvarner, karmią wyjątkowo dobrze. Szeroki 
wybór dań podawanych w formie bogatych bufetów ze specjalnościami 
kuchni istryjskiej: ryby, sery, owoce morza, posiłki – wzbogacone napojami 
do kolacji: wspaniałymi winami z lokalnych winnic, piwem, sokiem z gra-
natów i innych sezonowych owoców – to wystarczająca, a niespotykana 
nigdzie indziej w Chorwacji – przepustka do udanego urlopu. 
Pragniemy także zwrócić uwagę Państwa na niewysokie ceny pobytu 
dla dzieci w wieku od 0 aż do 12, a nawet 15 lat. Dzięki takim zniżkom 
urlop rodzinny staje się dostępniejszy i atrakcyjny cenowo.
Poza hotelami różnej kategorii, oferujemy Państwu po raz kolejny także 
wybrane apartamenty w kompleksach hotelowych: Pinia Residence 3*, 
i Pical 2*w Poreču (z wyżywieniem), lub apartamentach 3* w prywatnych 
domach w Novim Vinodolskim, oraz w nowych apartamentowcach w Sri-
mie k/Vodic (środkowa Dalmacja). Poziom zakwaterowania, najczęściej 
wspaniała infrastruktura sportowo-rekreacyjna, korty tenisowe, boiska 
sportowe, baseny, restauracje, aleje spacerowe, ścieżki rowerowe, możli-
wość wynajęcia sprzętu sportowego – to atuty apartamentów, które Pań-
stwu proponujemy. Na Klientów, którzy chcą się żywić we własnym zakre-
sie, czekają niezapomniane, bogate bazary chorwackie lub skromnie stojący 
na uboczu, we wczesnych godzinach rannych, rybak ze świeżą rybą lub 
dopiero co złowionymi owocami morza.
Region północny to także szeroki wachlarz chorwackich atrakcji turystycz-
nych. Tylko tutaj można znaleźć Hum – najmniejsze miasto na świecie, 
zwiedzić wyspę Brioni, którą zamieszkiwał kiedyś Tito, niedaleko położoną 
jaskinię w Postojnej (Słowenia), historyczne, austro-węgierskie z charak-
teru zabudowy, – miasto Opatija lub …wodolotem po raz kolejny popłynąć 
do … umierającej powoli, zawsze pięknej – Wenecji. 
Planując urlop w Chorwacji nie zapominajmy, że należy ona już do UE  
(więc jedynym potrzebnym nam dokumentem jest dla dorosłych – aktualny 
dowód osobisty ) i że ma wspaniałe autostrady, które pozwalają w krótkim 
czasie pokonać znaczne odległości. 
Bogate doświadczenie w realizacji imprez, przemyślane i niewygórowane 
ceny z dobrze wynegocjowanymi zniżkami dla najmłodszych, zachęcą Pań-
stwa mam nadzieję do korzystania z usług naszego Biura.
Szczególnie serdecznie dziękujemy tym Klientom, którzy do tej pory 
zaufali firmie i reklamują jej usługi wśród swoich przyjaciół… i od 
których odbieramy bardzo pozytywną energię.
Strona www.michalskatravel.com.pl, jak co roku pozostaje do Państwa 
dyspozycji.

Ilona Michalska
właścicielka

Biura Podróży Michalska-Travel.

B.P. Michalska-Travel 
ul. Łosia 11, 05-807 Podkowa Leśna
tel/fax +48 22 758 92 56, tel. kom. 602 234 349, 516 196 138
NIP 125-043-62-88

e-mail: biuro@michalskatravel.com.pl 
www.michalskatravel.com.pl
skype: ilona.michalska25
godziny pracy biura: 10:00–14:00 i 15:00–17:00

Ilona Michalska
Właściciel

B.P. Michalska-Travel
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Chorwacja AutokarChorwacja

Osoby pełnoletnie mogą przekraczać granicę  
do Chorwacji na podstawie nowego dowodu  

osobistego. 

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW I ANTENEK

TRASA I

WYJAZD MIEJSCE PODSTAWIENIA POWRÓT Cena w PLN

07:15 Warszawa, Torwar, Parking od strony ulicy Czerniakowskiej 18:30 120,00

09:45 ŁÓDŹ, AL. Unii Lubelskiej 4, vis a vis Aquaparku 16:00 95,00

10:50 Piotrków Trybunalski, stacja benzynowa Statoil  
przy węźle Bełchatowskim. 15:00 85,00

12:00 Częstochowa, parking przy Mc Donald’s (w kierunku jazdy) 13:30 60,00
14:00 Katowice, Dworzec PKS, ul. P. Skargi stan. 1–3 12:00 bez dopłat
15:20 Bielsko-Biała, zatoka Dworca PKS, stan. odpraw turyst. 11:00 bez dopłat
16:00 CIESZYN, przejście graniczne Cieszyn-Boguszowice 10:30 bez dopłat

TRASA II
 WYJAZD MIEJSCE PODSTAWIENIA POWRÓT CENA

10:10 Kielce, Dworzec PKP 15:00 +60,00

12:10 Kraków, Terminal autobusowy  
ul. Powstańców Wlkp 6/róg z Wielicką 13:30 BEZ DOPŁAT

TRASA ZACHODNIA
WYJAZD MIEJSCE ZBIÓRKI POWRÓT DOPŁATA  

W PLN

06:45 POZNAŃ
Dworzec PKS 23:00 +150,00

09:45 WROCŁAW
Stacja paliw BP, ul. Karkonoska 63 16:30 +85,00

11:20 OPOLE
Parking za Biedronką róg ul. 1 Maja i Dubois 15:00 +65,00

TRASA WSCHODNIA I
WYJAZD MIEJSCE ZBIÓRKI POWRÓT DOPŁATA  

W PLN

08:30 RZESZÓW
Parking przy ROSIR, ul. Pułaskiego (od strony basenów odkryt.) 23:00 +75,00

10:15 TARNÓW
Parking przed hotelem Tarnovia 16:30 +40,00

TRASA POŁUDNIOWA
WYJAZD MIEJSCE ZBIÓRKI POWRÓT DOPŁATA  

W PLN

13:30 RYBNIK
Parking przy Biedronce, ul. 3 Maja 11:00 BEZ DOPŁAT

14:15
WODZISŁAW ŚLĄSKI

DWORZEC PKS., Stanowisko Międzynarodowe,  
ul. Targowa

09:00 BEZ DOPŁAT

14:45 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Dworzec PKS., ul. Północna 09:20 BEZ DOPŁAT

UWAGA!!
l Połączenia antenowe są realizowane różnymi środkami transportu (samochodem osobowym, 

busem, autokarem turystycznym, Polskim Busem, pociągiem).
l Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych tj. strajki, 

blokady, kolejki na przejściach granicznych, warunki atmosferyczne, oczekiwanie na klientów, a także 
zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin i miejsc podstawienia po uprzednim poinformowaniu 
Klienta.

l Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki na 30 minut przed wyznaczoną godziną odjazdu.
l Miejsca w autokarze przydzielane są według kolejności zgłoszeń. Miejsca wyznacza pilot w auto-

karze przed wyjazdem.
l Przewidywane postoje autokaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.
l Szczegółowe informacje dotyczące przejazdu antenowego, Klient otrzymuje na dwa dni przed wyjazdem.

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW I ANTENEK
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Chorwacja AutokarChorwacja – HOTEL

OPIS OBIEKTU 
Kompleks Turystyczny Centinera 3*, położony jest tylko 
6 kilometrów na południe od Puli w  Banjolach i rozprze-
strzenia się na terenie 16500 m kw., pomiędzy cyplem 
Blumbisća i Indije w zatoce Centinera, pośród 100 letnich 
drzew sosnowych. Kompleks składa się z trzech pawilo-
nów ze 130 pokojami 2, 3, 4 osobowymi, aperitif baru, 
letniego tarasu i piętrowej, odnowionej restauracji z 280 
miejscami dla gości. Nad samym brzegiem morza znajduje 
się bufet Uvala serwujący i drobne przekąski i napoje (od-
płatnie). W hotelu znajduje się płatny kącik internetowy 
(2 h – 50 KN., 1 H – 30 KN). Dla gości hotelu parking hote-
lowy jest bezpłatny. Kryty basen otwarty jest od maja–
czerwca i we wrześniu.
OPIS POKOI
Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki i pokoje rodzin-
ne 2+2 (trzy łóżka normalne, jedno łóżko rozkładane). 
Symbolika pokoi: Standard MsBK – pokoje z  widokiem na 

morze, SAT TV, prysznic/wc, klimatyzacja, balkon.
Pawilony usytuowane bokiem do morza.
WYŻYWIENIE 
W restauracji hotelu, śniadania – w formie urozmaicone-
go bufetu. Do śniadania podawana kawa, herbata, mleko. 
Obiadokolacja – bufet. Napoje do kolacji (sok, stołowa 
i mineralna woda, białe i czerwone wino stołowe, piwo 
beczkowe) – w cenie. Pierwszy posiłek w dniu przyjaz-
du-obiadokolacja, ostatni śniadanie. Godziny podawania 
posiłków: śniadania od 07:00–09:00, obiadokolacje od 
19:00–21:00. Suchy prowiant zamiast posiłków zamawia-
my dzień wcześniej na recepcji.
SPORT
W hotelu znajduje się kryty basen z morską wodą  
(18 x 12 m). Niedaleko obiektu znajdują się korty teni-

sowe z nawierzchnią ceglaną (płatne), boiska do gry 
w kosza i siatkówkę, mini golf, tenis stołowy, Aquapark. 
W miasteczku znajduje się wypożyczalnia rowerów, mo-
torów, samochodów, nad brzegiem morza znajdują się 
sprzęty do uprawiania sportów wodnych z wynajmem 
rowerów, łódek. 
ANIMACJE OD 13.06–05.09.2015
Kompleks hotelowy proponuje bogaty program animacji 
dla dorosłych i dla dzieci: mini club i mini disco dla ma-
luchów. Aquapark, animacje dla dorosłych w tym: aqua 
aerobik, streching,.
PLAŻA
Mieszana, kamienista (drobny żwirek) i wybetonowana, 
zadbana, dość szeroka z łagodnym zejściem do morza. 
Na plaży wynajem parasoli i leżaków – odpłatnie.

WCZASY RODZINNE – 10/12 DNI
BANJOLE K. PULI

RESORT CENTINERA 3+*/ALL INCLUSIVE LIGHT

UWAGA! 
Cena pokoju 2+2 (dzieci 0–14,99 lat) = 5330 PLN

UWAGA! 
Godziny odjazdu autokaru z obiektu będą podane przez 

Biuro na tablicy ogłoszeń koło recepcji w przeddzień 
wyjazdu.

UWAGA! 
1.Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wczasowiczów 

i w zgodzie z przepisami o wypoczynku kierowców po przyjeździe 
do obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa 
wypoczynkowa dla kierowców. Dla grupy wyjeżdżającej 
przewidziany jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu. 

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Banjole to niewielkie i ciche miasteczko rybackie które „przycupnęło” na niewielkim półwyspie. Malownicze i naturalne plaże, piękne malutkie zatoczki rozsypane wokół miasteczka skła-
dają się na niecodzienny urok Banjol. Plaże mają charakter mieszany są w połowie kamieniste i w połowie żwirowe częściowo zacienione drzewami piniowymi rosnącymi blisko morza. 
Dobrze się tu czują osoby starsze i osoby lubiące ciszę. Dla aktywnie wypoczywających Banjole proponują centrum nurkowania, yachting club, korty tenisowe i wynajem sprzętów do 
uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych. W pobliżu tej miejscowości znajdują się tętniące życiem miasta Pula i Medulin.



5

ChorwacjaAutokar

IMPREZY FAKULTATYWNE
Wycieczka autokarem do Parku Narodowego Plitvice 
ze wstępem do Parku i obiadem – ok. 77 EURO/os., od 
07:30–22.00.
Wycieczka autokarowa do Słowenii nad jezioro Bled – ok. 
65 EURO/os., w cenie autokar, statek, przewodnik, bilet 
wstępu., od 07:00–21:00

Całodzienna wycieczka autokarem do Lipicy i Postojnej 
w Słowenii, zwiedzanie groty, obiad – ok. 75 EURO od 
06:00–19:30
Wycieczka autokarowa po Istrii – ok. 45 EURO/os.
Wycieczka do Wenecji –ok. 51 EURO/os., w cenie: autokar, 
wodolot, przewodnik, zwiedzanie Murano – ok. 80 EURO, 
od 07:30–20:00.

Wycieczka do Zagrzebia – ok. 65 EURO/os., w cenie auto-
kar, przewodnik, od 07:00–21:00.
Mozajka Istryjska – ok.55 EURO/os., w cenie autokar, 
przewodnik, bilet wstępu, degustacja trufli od 07:00–17:00
Specjalności Istrii – ok. 40 EURO/os., w cenie auto-
kar, przewodnik, degustacja lokalnego wina i oliwy., od 
08:00–15:00.
Wycieczka: Baredine-Grożnjan-Motovun – ok. 55 EURO/
os., w cenie autokar, przewodnik, 1 wejście., od 09:30–
17:00
Wycieczka na wyspę Brijuni z parkiem safari – ok. 50 
EURO., w cenie autokar, przewodnik, przejazd pociągiem, 
wejście do parku safari., od 10:00–17:00
Wycieczki realizuje recepcja obiektu.
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chęt-
nych osób i kursu EURO., przyjęto do kalkulacji 1 EURO  
– ok .7,60 KN. 

HOTEL – Chorwacja

Ceny podane w złotych za imprezę 10/12 dniową zawierają: 7/9 noclegów w pokojach 2,3,4 os. z łazienką, wyżywienie dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet) – do śniadania (bufet) 
w dniu wyjazdu, napoje do obiadokolacji lokalne w cenie: piwo z beczki, wino białe, czerwone, soki, woda, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna, pilota łącznikowego na trasie, 
autokar LUX(video, klimatyzacja, barek, wc). Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu w wys. 1 EURO/os/dziennie, jednorazowa opłata na recepcji w wys. 1,5 euro/os. Śniadania 
wydawane od 07:00–09:00, obiadokolacje od 19:00–21:00, dodatkowo zamawiane obiady od 12:00–13:00. Doba hotelowa 15:00–10:00. 

TYP POKOJU 16.06–25.06
08.09–17.09

23.06–02.07
01.09–10.09

30.06–11.07
09.07–20.07

18.07–29.07
27.07–07.08

05.08–16.08
14.08–25.08 23.08–03.09

POK. 2, 3 OS.  7 HB  7 HB  9 HB 9 HB 9 HB 9 HB
OSOBA DOROSŁA 1900,00 1950,00 2350,00 2370,00 2390,00 2300,00

DOSTAWKA 
DZ. 0–14.99 LAT  350,00  450,00  500,00  550,00  550,00  500,00

DOSTAWKA 
DZ. 15–17.99 LAT 1270,00 1290,00 1490,00 1500,00 1590,00 1490,00

DOSTAWKA
POW. 18 LAT  1550,00 1590,00 1790,00 1800,00 1890,00 1790,00

POK. 1+1
OSOBA DOROSŁA 1900,00 1950,00 2350,00 2370,00 2390,00 2300,00
ŁÓŻKO PODSTAW.

DZ. 0–11,99 LAT 1150,00 1190,00 1350,00 1390,00 1400,00 1350,00

POK. RODZINNY
(2+2)

OSOBA DOROSŁA 1900,00 1950,00 2350,00 2370,00 2390,00 2300,00
DOSTAWKI

DZ. 0–14,99 LAT  350,00  450,00  500,00  550,00  550,00  500,00

DZ. 15–17,99 LAT 1270,00 1290,00 1490,00 1500,00 1590,00 1490,00

POW. 18 LAT  1550,00 1590,00 1790,00 1800,00 1890,00 1790,00
OBIAD Z NAPOJAMI  350,00 350,00  400,00  400,00  400,00 400,00
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Chorwacja AutokarChorwacjaChorwacja – HOTEL

OPIS OBIEKTU 
Kompleks hotelowy Riviera 2* (standard turystyczny), 
znajduje się na granicy dwóch miejscowości 
Crikvenicy i Dramalj i składa się z budynku głównego 
z recepcją, restauracją, salą TV, pizzerią i dużym tarasem 
i dodatkowo z trzech pawilonów zwanych depandansa-
mi, kategorii 2*. Kompleks hotelowy położony jest wśród 
drzew sosnowych, przy promenadzie i przy samym mo-
rzu. Hotel dysponuje pokojami 2 i 3 osobowymi wypo-
sażonymi standardowo, recepcją, salą TV, restauracją 

z dużym tarasem, pizzerią. W pawilonie znajduje się 80 
pokoi 2,3 os., wyposażenie pokoi standardowe, każdy 
pokój z łazienką i balkonem od strony morza. Kilkanaście 
minut drogi spacerem (ok. 2 km), wzdłuż promenady 
z różnorodnymi plażami znajduje się centrum ładnego 
miasteczka z pocztą, stacją benzynową, kawiarenkami, 
pięknie utrzymanym parkiem miejskim i najpiękniejszą 
jedyną w Chorwacji płatną i piaszczystą (drobny żwirek) 
plażą Kvarneru. 

OPIS POKOI
Pokoje 2 i 3 osobowe. W pokojach łazienka, telewizor, 
balkon z widokiem na morze. Za dodatkową opłatą 
w wys. 4 EURO/dzień/pokój można korzystać z klima-
tyzacji (płatne na recepcji). Pokoje 3 osobowe posia-
dają dostawkę (rozkładana sofa normalnej wielkości). 
W każdym pokoju łóżko małżeńskie, łazienka z pryszni-
cem i wc. Wyposażenie pokoi: szafki nocne z lampkami, 
centralne oświetlenie, stolik z lustrem i krzesło, na balko-

TANIE WCZASY RODZINNE – 10/12 DNI
DRAMALJ

HOTEL RIVIERA 2*

UWAGA! Ze względu na bezpieczeństwo 
podróżujących wczasowiczów, po przyjeździe do 

obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa 
wypoczynkowa dla kierowców.

Dla grupy wyjeżdżającej /przyjeżdżającej, przewidziany 
jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu. 

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Zatoka Kvarner rozciąga się od Riviery opatijskiej i wybrzeża istryjskiego do wyspy Pag. Jej powierzchnia to 3300 km.kw., na którą składają się wyspy Krk, Cres, Losinj, Rab, stolica Kvarneru 
Rijeka i usytuowane nieopodal miejscowości Kraljevica, Crkvenica, Dramalj, Novi Vinodolski i Pag. Crikvenica to największa miejscowość wąskiego pasa Vindoli. Nazwa miejscowości 
pochodzi od kościoła /crkva-kościół/ wzniesionego przy ujściu rzeki Dubracina. W 1412 roku jeden z hrabiów Frankopanów zbudował tu zamek, który następnie został przekazany pauli-
nom. W 1786 roku klasztor został zamknięty, przekazany arcyksięciu Józefowi i w XIX w przebudowany na sanatorium, a dawny zamek-klasztor zaadaptowano na hotel Kastel. Obecnie 
Crikvenica i Dramalj to miejscowości uzdrowiskowe ze wspaniałym kimatem dla ludzi ze schorzeniami reumatycznymi, urazami kręgosłupa, bronchitem i astmą. Liczne kawiarenki, 
lodziarnie, restauracje, promenada spacerowa z drzewami laurowymi i dwukilometrowa łagodnie w morze spadająca plaża zachęcają do spędzenia wakacji.

Przyjazd do obiektu ok. 09:00 (rano), 
zakwaterowanie 14.00–15.00. W trakcie 
oczekiwania na zakwaterowanie turyści 
mają czas wolny (plażowanie). Wyjazd 

z obiektu ok. 19.00. Od momentu 
wykwaterowania z pokoi, ok. 10:00 do 

momentu wyjazdu turyści mają czas 
wolny.
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nie stolik z dwoma krzesłami, wyposażenie pokoi stan-
dardowe. Pokoje schludne, wymiana ręczników co trzeci 
dzień lub na życzenie, sprzątanie codziennie. Pokoje po 
remoncie, schludne, czyste. 
WYŻYWIENIE
W restauracji głównego budynku hotelowego, śniadania-
–w formie urozmaiconego bufetu, do śniadania podawa-
na kawa, herbata, mleko. Obiadokolacja – bufet. W cenie 
napoje do kolacji w wersji All Inclusive Light (1 piwo, 2 dcl 
wina białe lub czerwone, 1 napój bezalkoholowy).

PLAŻA
Przy obiekcie znajduje się wydzielona plaża betonowa 
z możliwością wynajmu leżaków i parasoli (odpłatnie). 
Wzdłuż promenady w kierunku centrum Crikvenicy 
rozciągają się plaże o łącznej długości 8 km, połączone 
pięknym spacerowym deptakiem idącym wzdłuż morza. 
Każdy Klient może znaleźć odpowiednią dla siebie plażę 
w bliższej lub dalszej odległości. Za czystość morza i ja-
kość plaż Crkvenica została uhonorowana europejskim 
tytułem Błękitnej Flagi (Plava Zastava). 

IMPREZY FAKULTATYWNE
Wycieczka statkiem do Vrbnika na wyspie Krk (napoje 
na statku wycieczkowym) ok. 25 EURO/os.
Całodzienna wycieczka autokarem do Parku Narodowe-
go Plitvice ze wstępem do Parku ok. 45 EURO/os.
Całodzienna wycieczka autokarem do Postojnej w Sło-
wenii, zwiedzanie groty ok. 45 EURO/os.
Wycieczka po Istrii – ok. 45 EURO/os., Wodolot do We-
necji – ok. 80 EURO/cały dzień.

Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby 
chętnych osób, 1 EURO – ok. 7,30 KN.

Ceny podane w złotych za imprezę 10/12 dniową zawierają: 7/9 noclegów hotelu w pokojach 2,3 os. z łazienką, 7/9 śniadań, 7/9 obiadokolacji w tym napoje do kolacji (2 dcl lanego piwa,  
2 dcl wina białe lub czerwone, 1 (2 dcl) napój bezalkoholowy), ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna, opiekę pilota łącznikowego na trasie, autokar LUX(video, klimatyzacja, barek, 
wc). Taksa klimatyczna dodatkowo płatna w obiekcie w wys. 7/9 EURO/os., dzieci 12–18 lat – 50%., obiad dla chętnych dodatkowo płatny na miejscu w wys. 6 EURO/os/dziennie. Klimatyza-
cja na życzenie dodatkowo płatna w wys. 4 EURO/dziennie. Doba hotelowa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. 

WYJAZD POBYT POWRÓT

MIEJSCE 
 POK. 2, 3 OS.

DOSTAWKA
POK. 3 OS.

DOSTAWKA
POK. 3 OS.

DOSTAWKA
POK. 3 OS.

DWIE DOSTAWKI
POK. 3 OS.

DOROSŁY DZIECKO
0–11,99 L*

DZIECKO
12–17,99 L**

DOROSŁY
POW.18 L

DRUGIE DZIECKO
0–11,99 L

HB HB HB HB HB

16.06 17.06–24.06 25.06 1510,00 400,00  1220,00 1350,00 1000,00

23.06 24.06–01.07 02.07 1590,00 450,00  1250,00 1380,00 1100,00

30.06 01.07–10.07 11.07 1790,00 500,00 1430,00 1550,00  1490,00

09.07 10.07–19.07 20.07 1890,00 500,00 1450,00 1650,00 1550,00

18.07 19.07–28.07 29.07 1890,00 500,00 1450,00 1650,00 1550,00

27.07 28.07–06.08 07.08 1890,00 500,00 1450,00 1650,00 1550,00

05.08 06.08–15.08 16.08 1890,00 500,00 1450,00 1650,00 1550,00

14.08 15.08–24.08 25.08 1890,00 500,00 1450,00 1650,00 1550,00

23.08 24.08–02.09 03.09 1790,00 500,00 1430,00 1550,00  1490,00

01.09 02.09–09.09 10.09 1590,00 450,00 1250,00 1380,00 1100,00

08.09 09.09–16.09 17.09 1510,00 400,00  1220,00 1350,00  1000,00

*     – DZIECKO 0–6,99 LAT W POKOJU 2 OSOBOWYM (bez łóżka), PŁACI CENĘ TAKĄ SAMĄ JAK 0-11,99 L W POK. 3 OS. NA DOSTAWCE,
**   – DZIECKO 0–11,99 LAT W POKOJU 1+1, PŁACI CENĘ TAKĄ SAMĄ JAK 12–17,99 L W POK. 3 OS. NA DOSTAWCE,
*     – PIERWSZE DZIECKO 0-6,99 LAT (2+1) BEZ ŁÓŻKA – PŁACI CENĘ TAKĄ SAMĄ JAK DZ. 0-11,99 LAT NA DOSTAWCE W POKOJU 3 OSOBOWYM.

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–11,99 lat) = 4280 PLN
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OPIS HOTELU
Kompleks hotelowy Lišanj 2+*dysponuje 140 pokojami 2,3 osobowych znajdujących 
się w budynku głównym hotelowym, który składa się z nowej i starej części. Kompleks 
znajduje się na samej plaży i w pobliżu nadmorskiej promenady, przystanku auto-
busowego, poczty, stacji benzynowej i oddalony jest tylko kilka minut spacerem od 
centrum miasta. W budynku głównym znajduje się restauracja z miejscem tarasowym 
do spożywania posiłków, aperitiv bar z tarasem do tańca, kryty basen z morską wodą 
(zamknięty od 15.06–31.08), odkryty basen z morską wodą czynny w sezonie, dla 

gości – gratis, salę telewizyjną, saunę, masaż, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, rent 
a car, Internet.
ZAKWATEROWANIE
W kompleksie hotelowym 2+* w jego nowej części, w pokojach z pełnym węzłem sani-
tarnym i balkonem z widokiem na morze i widokiem na park. Wyposażenie pokoi – SAT 
TV. Uwaga! Widok na park należy odczytać jako widok nie wychodzący na morze i nie jest 
równoznaczny z widokiem na park miejski.

WCZASY RODZINNE – 10/12 DNI
NOVI VINODOLSKI

KOMPLEKS HOTELOWY – LIŠANJ 2+*

UWAGA! 
Pokoje z widokiem na morze są przydzielane 
w kolejności zakupu miejsc i możliwości Biura 

w momencie zakupu.

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Naprzeciwko wyspy Krk, nad Kanałem Velebitskim u podnoży gór wapiennych leży uzdrowisko Novi Vinodolski. Z istniejącej już w okresie rzymskim osady Lopar pozostaly ruiny twierdzy, 
a górujący nad miastem kościół klasztorny był wzniesiony w XIV wieku przez ród Frankopanów, podobnie jak wczesniej zbudowany zamek w którym w 1288 zredagowano i podpisano 
Vinodolski Zakonik – pisany głagolicą najstarszy słowiński zbiór ustaw. Do ciekawych zabytków należy Kościół św. Jakuba i Filipa w stylu wczesnego renesansu oraz kościół Św.Trójcy z XV 
wieku. Centrum turystyczne mieści się w nowej części miasta z wybudowanymi hotelami i pensjonatami.

Chorwacja – HOTEL

UWAGA!
Ubezpieczenie nie zawiera kosztów rezygnacji z imprezy 

turystycznej), kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie 
turystycznej oraz ubezpieczenia od chorób przewlekłych. 

W wymienionych przypadkach sugerujemy dokupić 
rozszerzone ubezpieczenie w Biurze.
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WYŻYWIENIE
Dwa posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego. 
Do śniadania serwowana kawa, herbata, mleko, do kolacji napoje dodatkowo płatne (cola, 
fanta, woda gazowana, piwo, wino) lub za dodatkową opłatą – 2 EURO/os/dziennie – lo-
kalne napoje–piwo, wino, woda mineralna, sok serwowane do obiadokolacji.
ANIMACJE
Kompleks proponuje gościom animacje, aerobik lub aerobik wodny dla dorosłych, dla dzieci 
koło rysunkowe ok. 18:00, mini disco ok. 20:30, karaoke, salsę, konkursy i naukę piosenek 
– na tarasie „Vrtić”. Do dyspozycji gości pozostają także: sala telewizyjna, sauna, masaż, 
masaż wodny, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, fitness, rent a car, dostęp do internetu, 
sklepiki. 
SPORT
Obok hotelu znajdują się cztery ziemne (płatne ok. 7 Euro/godzinę) i dwa sztuczne korty 
tenisowe (płatne ok. 5,5 EURO/godzinę), mini golf (1,5 Euro), tenis stołowy (2,5 Euro/
godzinę) i małe boisko do mini gier zespołowych. 
PLAŻA
Piaszczysta (gruby żwirek), częściowo wybetonowana, częściowo pokryta płytami ka-
miennymi stanowiącymi znakomite miejsce do opalania. Na plaży istnieje możliwość 
wynajmu parasoli słonecznych, leżaków, sprzętów wodnych (Cena ok. 20 Kun t.j. cca  
 3 Euro), korzystania z centrum zabaw dla dzieci, a także z centrum nurkowego (dodatko-
wo płatne). Plaża ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdobyła miano „błękitnej 
flagi”.
IMPREZY FAKULTATYWNE
Wycieczka statkiem do Vrbnika na wyspie Krk (napoje na statku wycieczkowym)  
ok. 25 EURO/os.
Całodzienna wycieczka autokarem do Parku Narodowego Plitvice ze wstępem do Parku 
ok. 45 EURO/os.
Całodzienna wycieczka autokarem do Postojnej w Słowenii, zwiedzanie groty ok. 45 
EURO/os.
Wycieczka po Istrii – ok. 45 EURO/os.
Wodolot do Wenecji – ok. 80 EURO/cały dzień.
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych osób, 1 EURO – OK.7,30 KN.

HOTELE – Chorwacja

Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wczasowiczów 
i w zgodzie z przepisami o wypoczynku kierowców po przyjeździe 
do obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa wypo-
czynkowa dla kierowców. Dla grupy wyjeżdżającej przewidziany 

jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu.  
Cena za pokój wypoczynkowy dla wczasowiczów – 15 EURO/

pokój za 9 godzin – płatne na recepcji.

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–11,99 lat) = 4400 PLN

OFERTA POBYTU OBEJMUJE POKOJE Z WIDOKIEM NA PARK I WIDOKIEM NA MORZE

Ceny podane w złotych za imprezę 10/12 dniową zawierają: 7 lub 9 noclegów w zależności od wybranego terminu w pok. 2,3 os. z łazienką w odnowionej części hotelowej, wyżywienie  
2 razy dziennie od obiado kolacji (bufet) w dniu przyjazdu do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, pilota łącznikowego, ubezpieczenie podstawowe KL – 10000 EURO, NWI/NWS – 15000 ZŁ, bagaż 1000 
ZŁ – firmy Signal Iduna, autokar LUX(video, klimatyzacja, barek, wc). Dodatkowo płatne w Biurze ewentualne antenki, na miejscu w hotelu taksa klimatyczna: w wysokości  1 EURO/os/dzień, dzieci 
12–18 lat –50%. Na życzenie dopłata do napojów do obiadokolacji 2 EURO/os/dziennie. Godziny posiłków: śniadanie 07:00–10:00. Obiadokolacje 18:30–20:30. Doba hotelowa 14:00–10:00

WYJAZD POBYT POWRÓT

MIEJSCE 
DOST.

3-e łóżko
DZ. 0–11,99 L

DOST.
3-e łóżko

DOST.
3-e łóżko

DOST.
4-e łóżko

DOST.
4-e łóżko

DOROSŁY
DOST.

4-e łóżko
DZ.0–5,99 L

DZ. 
12–18 L

DOR.
POW.18 L

DZ.
6–11,99 L

DZ. 
12–17,99 L

HB HB HB HB HB HB

16.06 17.06–24.06 25.06 1650,00 400,00  1150,00 1290,00  1000,00  1150,00

23.06 24.06–01.07 02.07 1680,00 450,00  1190,00 1350,00  1100,00  1190,00

30.06 01.07–10.07 11.07 1890,00 500,00 1290,00 1550,00  1190,00 1290,00

09.07 10.07–19.07 20.07 1950,00 500,00 1390,00 1650,00 1290,00 1390,00

18.07 19.07–28.07 29.07 1950,00 500,00 1390,00 1650,00 1290,00 1390,00

27.07 28.07–06.08 07.08 1950,00 500,00 1390,00 1650,00 1290,00 1390,00

05.08 06.08–15.08 16.08 1950,00 500,00 1390,00 1650,00 1290,00 1390,00

14.08 15.08–24.08 25.08 1950,00 500,00 1390,00 1650,00 1290,00 1390,00

23.08 24.08–02.09 03.09  1820,00 500,00 1350,00 1560,00  1190,00 1350,00

01.09 02.09–09.09 10.09  1720,00 450,00 1290,00 1390,00 1100,00 1290,00

08.09 09.09–16.09 17.09  1690,00 400,00  1180,00 1350,00  1000,00  1180,00

SGL – dopłata 450 zł/7 HB, dopłata – 570 zł/9 HB.
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WCZASY RODZINNE – 10/12 DNI
NEUM

GRAND HOTEL NEUM 4* 

BOŚNIA I HERCEGOVINABOŚNIA I HERCEGOVINA – HOTEL

OPIS HOTELU
GRAND HOTEL NEUM 4* – z długoletnią tradycją, największy na nadmorskiej riwierze. Hotel 
znajduje się w środkowej części miasta, z pięknym widokiem na nadmorski zalew, oddalony 
tylko 80 m od własnej plaży hotelowej, posiada 3 windy, 4 restauracje, 2 cafe bary, 1 coctail 
bar, 3 sale konferencyjne, piękny taras, własną dyskotekę, własną salę kinową, internet bez-
przewodowy, pokój zabaw dla młodzieży, restaurację na plaży, stoły do tenisa, bilard, mini 
golf, sklep, boiska do gry w piłkę nożną, kosza, i co najważniejsze przeszedł całkowitą rekon-
strukcję z hotelu 2* na 4* z pięknie i luksusowo odnowionymi pokojami, odkrytym (25X15) 
basenem dla dorosłych z morską wodą, odkrytym i krytym basenem z morską wodą dla 
dzieci, (leżaki i parasole na basenie – bezpłatne dla gości hotelu.) świetnie wyposażonym 
wellnes i Spa, saunę, siłownię, dyskoteką, nocny klub. Plaża, długości 400 m znajduje się tuż 
przy hotelu, można na nią zjechać windą hotelową lub dojść ścieżką przez park. Jedna część 
plaży jest drobno-kamienista z płytkim wejściem do wody, która w sezonie jest wysypywana 
drobnym, jasnym piaskiem, w tyle plaży rozciąga się piękny park.

OPIS MIEJSCOWOŚCI:
Neum, jest miejscowością wypoczynkową, która swoim pięknem dorównuje pozostałym miasteczkom środkowej Dalmacji. Znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Splitem, 
a Dubrovnikiem, na terenie kantonu hercegowińsko-neretwańskiego, w dziewięciokilometrowym pasie riwiery, gdzie Hercegowina schodzi do wybrzeża Morza Adriatyckiego. Miastecz-
ko posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. W Neum nie można się nudzić, jest on nie tylko świetną bazą wypadową na wycieczki po Dalmacji, Czarnogórze oraz 
Bośni i Hercegovinie, ale także oferuje najniższe ceny, co nie pozostaje bez znaczenia dla nikogo, kto chce spędzić tam swoje wakacje.

HIT SEZONU 2015! 

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–13,99 lat) = 5140 PLN
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BOŚNIA I HERCEGOVINAHOTEL – BOŚNIA I HERCEGOVINA

Ceny podane w złotych za imprezę 10/12 dniową zawierają: 7 lub 9 noclegów w zależności od wybranego terminu w pokojach 2, 3, 4 os. (3+1), 4 os. (2+2), transport autokarem lux  
(2 kierowców, klimatyzacja, dvd, wc, barek), pilota łącznikowego, wyżywienie 2 razy dziennie śniadania i obiadokolacje (bufet), opiekę rezydenta, ubezpieczenie podstawowe KL do 10.000 
EUR, KR (koszty ratownictwa) podlimit KL do 6.000 EUR, NWI/NWS do 15.000 PLN, bagaż do 1.000 PLN. Dodatkowo płatne w Biurze ewentualne antenki. Na miejscu w hotelu płatna taksa 
klimatyczna w wysokości 1 EURO/os/dziennie, dzieci 12–18 lat–50%. W cenie także korzystanie z basenu dla dorosłych i dla dzieci, sauna, kąpiele parowe, siłownia w obrębie basenu, WiFi 
Internet. Śniadania od 07:00–10:00, obiadokolacje od 19:00–21:00. Doba hotelowa 14:00–10:00

RODZAJ POKOJU

16.06 (17.06-24.06)25.06 23.06 (24.06-01.07)02.07 30.06 (01.07-10.07)11.07 09.07 (10.07-19.07)20.07
18.07 (19.07-28.07)29.07
27.07 (28.07-06.08)07.08
05.08 (06.08-15.08)16.08
14.08 (15.08-24.08)25.08

23.08 (24.08-02.09)03.09 01.09 (02.09-09.09)10.09
08.09 (09.09-16.09)17.09

2 OS. 7/HB 7/HB 9/HB  9/HB  9/HB  7/HB

OS. PODSTAWOWA 1850,00 1950,00 2290,00 2320,00 2190,00 1950,00

DZ. 0–6,99 LAT
(BEZ ŁÓŻKA)  450,00  490,00  500,00  500,00  500,00  490,00

2+1 HB HB HB HB HB HB

OS. PODSTAWOWA 1850,00 1950,00 2290,00 2320,00 2190,00 1950,00

DZ.BEZ ŁÓŻKA
0–6,99 LAT  450,00  490,00  500,00  500,00  500,00  490,00

DZ.0–13,99 LAT  450,00  490,00  500,00  500,00  500,00  490,00

DZ. 14-17,99 LAT 1650,00 1750,00 2040,00 2100,00 1950,00 1700,00

3+1 HB HB HB HB HB HB

OS. PODSTAWOWA 1850,00 1950,00 2290,00 2320,00 2190,00 1950,00

PIERWSZE DZ.
0–13,99 LAT  450,00  490,00  500,00  500,00  500,00  490,00

DRUGIE DZIECKO 
0–13,99 LAT 1190,00 1190,00 1290,00 1290,00 1290,00 1190,00

DZ.BEZ ŁÓŻKA
0–6,99 LAT  450,00  490,00  500,00  500,00  500,00  490,00

2+2 HB HB HB HB HB HB

OS. PODSTAWOWA 1850,00 1950,00 2290,00 2320,00 2190,00 1950,00

DWOJE DZIECI
0–11,99 LAT 1590,00 1650,00 1760,00 1820,00 1760,00 1650,00

UWAGA! 
1.  Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wczasowiczów i w zgodzie z przepisami o wypoczynku kierowców po przyjeździe do obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa wypoczynkowa dla 

kierowców. Dla grupy wyjeżdżającej przewidziany jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu. Cena za pokój wypoczynkowy dla wczasowiczów – 15 EURO/pokój za 9 godzin – płatne na recepcji.
2.  ZASADY WCZESNEJ REZERWACJI
 Wpłata zaliczki 30% do 31.12.2014 z dopłatą do 100% do dnia 31.03 – zniżka 10%.
3.  Ubezpieczenie nie zawiera kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej), kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenia od chorób przewlekłych. W wymienionych przypadkach 

sugerujemy dokupić rozszerzone ubezpieczenie w Biurze.
  IMPREZY FAKULTATYWNE (AUTOKAR): NEUM-DUBROVNIK (ok. 30 EURO), NEUM-STON (ok. 30 EURO), NEUM MEDJUGORJE (ok. 35 EURO), NEUM BOKA KOTORSKA (Czarnogóra) – (ok. 40 EURO). 

PARK PRZYRODY HUTOVO BLATO (35 EURO), WYCIECZKA DO JASKINI VJETRENICA (ok. 40 EURO), NEUM-MOSTAR (ok. 35 EURO), NEUM-SARAJEVO (ok. 35 EURO). (STATKIEM): WYCIECZKA NA WYSPĘ 
KORĆULA, WYSPĘ MLJET (ok. 35 EURO), FOTOSAFARI NERETVA – (ok. 40 EURO).

 (Ceny imprez są podane za osobę i nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Dokładne ceny zostaną podane do 15.03.2015 r.)

ZAKWATEROWANIE 
W pokojach 2 osobowych (28 m kw.), 3 osobowych (35 m kw.) maksymalnie 4-oso-
bowych, każdy z własną łazienką (prysznic lub wanna, umywalka, wc, lustro, półka, 
szklanki, mydełka, ręczniki – duże, małe i pod stopy). Pokoje są wyposażone w łóżka, 
szafki z szufladą przy łóżkach, stolik, krzesełka, szafę ubraniowa, lustro, LCD SAT TV. 

Każdy pokój ma balkon/taras z widokiem na morze, mini bar, sejf. Pokoje są sprzątane 
codziennie.
WYŻYWIENIE 
W trakcie pobytu wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania (bufet), obiadokolacje (bufet). 
Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne, ceny przystępne. Cennik napojów w ofercie.
PLAŻA
Drobno kamienista, wynajem leżaków na plaży 3 EURO/dziennie, parasola na plaży 3 
EURO/dziennie. 
WALUTA
Oficjalną walutą Bośni i Hercegowiny jest marka (konvertibilna marka, KM), której kurs jest 
ustawiony względem Euro na stałym poziomie (1 EUR = 1,95 BAM).
W trakcie pobytu można płacić walutą miejscową, kunami lub Euro.
WIZY
Obywatele RP zwolnieni są z obowiązku wizowego przy przekraczaniu granicy oraz po-
bycie do 90 dni. Istnieje formalny wymóg okazania na granicy środków finansowych 
w wysokości 50 EUR na każdy dzień pobytu, jednakże często obowiązek ten nie jest egze-
kwowany przez władze graniczne. Obywatele RP mogą przekraczać granice Bośni i Herce-
gowiny na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.

Autokar
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WCZASY RODZINNE – 8/10 DNI
BANJOLE K. PULI

HOTEL CENTINERA 3*+/ALL INCLUSIVE LIGHT

OPIS OBIEKTU 
Kompleks Turystyczny Centinera 3*, położony jest tylko 6 
kilometrów na południe od Puli w  Banjolach i rozprzestrze-
nia się na terenie 16500 m kw., pomiędzy cyplem Blumbi-
sća i Indije w zatoce Centinera, pośród 100 letnich drzew 
sosnowych. Kompleks składa się z trzech pawilonów ze 
130 pokojami 2,3 osobowymi, aperitif baru, letniego tara-
su i piętrowej, odnowionej restauracji z 280 miejscami dla 
gości. Nad samym brzegiem morza znajduje się bufet Uvala 
serwujący i drobne przekąski i napoje (odpłatnie). W hotelu 
znajduje się płatny kącik internetowy (2 h – 50 KN., 1 H – 30 

KN). Dla gości hotelu parking hotelowy jest bezpłatny. Kryty 
basen otwarty jest od maja-czerwca i we wrześniu.
OPIS POKOI
Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki i pokoje rodzin-
ne 2+2 (trzy łóżka normalne, jedno łóżko rozkładane). 
Symbolika pokoi: Standard MsBK – pokoje z  widokiem na 
morze, SAT TV, prysznic/wc, klimatyzacja, balkon. Pawilo-
ny usytuowane bokiem do morza.
WYŻYWIENIE 
W restauracji hotelu, śniadania w formie urozmaiconego 
bufetu. Do śniadania podawana kawa, herbata, mleko. 

Obiadokolacja – bufet. Napoje do kolacji (sok, stołowa 
i mineralna woda, białe i czerwone wino stołowe, piwo 
beczkowe) – w cenie. Pierwszy posiłek w dniu przyjaz-
du-obiadokolacja, ostatni śniadanie. Godziny podawania 
posiłków: śniadania od 07:00–09:00, obiadokolacje od 
19:00–21:00. Suchy prowiant zamiast posiłków zama-
wiamy dzień wcześniej na recepcji. Obiad zamówiony 
i opłacony dodatkowo podawany od 12:00–13:00. 
SPORT
W hotelu znajduje się kryty basen z morską wodą (18 x12 m). 
 Niedaleko obiektu znajdują się korty tenisowe z nawierzch-
nią ceglaną (płatne), boiska do gry w kosza i siatkówkę, 
mini golf, tenis stołowy, Aquapark. W miasteczku znajduje 
się wypożyczalnia rowerów, motorów, samochodów, nad 
brzegiem morza znajdują się sprzęty do uprawiania sportów 
wodnych z wynajmem rowerów, łódek. 
ANIMACJE OD 13.06–05.09.2015
Kompleks hotelowy proponuje bogaty program animacji 
dla dorosłych i dla dzieci: mini club i mini disco dla ma-
luchów, Aquapark, animacje dla dorosłych w tym: aqua 
aerobik, streching,.
PLAŻA
Mieszana, kamienista (drobny żwirek) i wybetonowana, 
zadbana, dość szeroka z łagodnym zejściem do morza. 
Na plaży wynajem parasoli i leżaków – odpłatnie.
IMPREZY FAKULTATYWNE
Wycieczka autokarem do Parku Narodowego Plitvice 
ze wstępem do Parku i obiadem – ok. 77 EURO/os., od 
07:30–22.00. 
Wycieczka autokarowa do Słowenii nad jezioro Bled – ok. 
65 EURO/os., w cenie autokar, statek, przewodnik, bilet 
wstępu, od 07:00–21:00.

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Banjole to niewielkie i ciche miasteczko rybackie które „przycupnęło” na niewielkim półwyspie. Malownicze i naturalne plaże, piękne malutkie zatoczki rozsypane wokół miasteczka skła-
dają się na niecodzienny urok Banjol. Plaże mają charakter mieszany są w połowie kamieniste i w połowie żwirowe częściowo zacienione drzewami piniowymi rosnącymi blisko morza. 
Dobrze się tu czują osoby starsze i osoby lubiące ciszę. Dla aktywnie wypoczywających Banjole proponują centrum nurkowania, yachting club, korty tenisowe i wynajem sprzętów do 
uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych. W pobliżu tej miejscowości znajdują się tętniące życiem miasta Pula i Medulin.
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Całodzienna wycieczka autokarem do Lipicy i Postojnej 
w Słowenii, zwiedzanie groty, obiad-ok. 75 EURO od 
06:00–19:30.
Wycieczka autokarowa po Istrii – ok. 45 EURO/os.
Wycieczka do Wenecji – ok. 51 EURO/os., w cenie: au-
tokar, wodolot, przewodnik, zwiedzanie Murano – ok. 
80 EURO, od 07:30–20:00.
Wycieczka do Zagrzebia – ok. 65 EURO/os., w cenie 
autokar, przewodnik, od 07:00–21:00.

Mozajka Istryjska – ok.55 EURO/os., w cenie autokar, 
przewodnik, bilet wstępu, degustacja trufli od 07:00–
17:00.
Specjalności Istrii – ok. 40 EURO/os., w cenie autokar, 
przewodnik, degustacja lokalnego wina i oliwy, od 
08:00–15:00.
Wycieczka: Baredine-Grożnjan-Motovun – ok. 55 
EURO/os., w cenie autokar, przewodnik, 1 wejście, od 
09:30–17:00.

Wycieczka na wyspę Brijuni z parkiem safari – ok. 50 
EURO, w cenie autokar, przewodnik, przejazd pocią-
giem, wejście do parku safari, od 10:00–17:00.
Wycieczki realizuje recepcja obiektu.

Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby 
chętnych osób i kursu EURO, przyjęto do kalkulacji  
1 EURO – ok.7,60 KN.

Dojazd Własny ChorwacjaHOTEL – Chorwacja

Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7/9 noclegów w pokojach 2,3,4 os. z łazienką, wyżywienie dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet) – 19:00–21:00 w dniu 
przyjazdu do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, napoje do obiadokolacji lokalne w cenie: piwo z beczki, wino białe, czerwone, soki, woda, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna,. 
Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu w wys. 1 EURO/os/dziennie, jednorazowa opłata na recepcji w wys. 1,5 euro/os. Śniadania wydawane od 07:00–09:00, obiadokolacje od 
19:00–21:00, dodatkowo zamawiane obiady od 12:00–13:00. Doba hotelowa 15:00–10:00. 

TYP POKOJU 17.06–24.06
09.09–16.09

24.06–01.07
02.09–09.09

01.07–10.07
10.07–19.07

19.07–28.07
28.07–06.08

06.08–15.08
15.08–24.08

24.08–02.09

POK. 2, 3 OS.  7 HB  7 HB  9 HB 9 HB 9 HB 9 HB

OSOBA DOROSŁA 170,00 1750,00 2050,00 2100,00 2100,00 2050,00

DOSTAWKA 
DZ. 0–14.99 LAT 150,00 250,00 300,00 350,00 350,00  300,00

DOSTAWKA 
DZ. 15–17.99 LAT 1070,00 1090,00 1290,00 1300,00 1390,00 1290,00

DOSTAWKA
POW. 18 LAT  1350,00 1390,00 1590,00 1600,00 1690,00 1590,00

POK. 1+1

OSOBA DOROSŁA 1700,00 1750,00 2050,00 2100,00 2100,00 2050,00

ŁÓŻKO PODSTAW.
DZ. 0–11,99 LAT  950,00  990,00 1150,00 1190,00 1200,00 1150,00

POK. RODZINNY
(2+2)

OSOBA DOROSŁA 1700,00 1750,00 2050,00 2100,00 2100,00 2050,00

DOSTAWKI

DZ. 0–14,99 LAT 150,00  250,00  300,00 350,00 350,00 300,00

DZ. 15–17,99 LAT 1070,00 1090,00 1290,00 1300,00 1390,00 1290,00

POW. 18 LAT  1350,00 1390,00 1590,00 1600,00 1690,00 1590,00

OBIAD Z NAPOJAMI  350,00 350,00  400,00  400,00  400,00 400,00

OBIAD DZIECI 12–14,99 LAT  150,00 150,00  200,00  200,00  200,00  200,00

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–14,99 lat) = 4550 PLN
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ChorwacjaChorwacja Dojazd WłasnyChorwacjaChorwacja – HOTEL

ZASADY ZAKUPU MIEJSC
Kupujemu miejsca wg. zasady NO NAME, co oznacza, że 
Kontrahent wybiera nam dokładne miejsce zakwatero-
wania w trakcie naszego urlopu w jednym z trzech poda-
nych w ofercie hoteli 2*: Girandella/Marina/Mediteran. 
Dokładny adres hotelu zostanie podany na 15 dni przed 
wyjazdem i nie podlega reklamacji, ani nie jest powodem 
do anulowania świadczeń, przy czym wszystkie obiekty 
są tej samej kategorii i położone są w następujący spo-

sób: hotel Mediteran i Marina w odległości 10 metrów 
od siebie, a obydwa hotele 400 m od hotelu Girandella.  
Wioska Turystyczna GIRANDELLA 2*
http://www.valamar.com/hr/hoteli-rabac/girandella-
-tourist-village.
Wioska Turystyczna położona ok. 50 m, od drobno kamie-
nistej plaży. Obiekt świetny dla rodzin kochających aktywny 
wypoczynek: nurkowanie, wszelkie sporty wodne, rowery, 
boiska sportowe do wypoczynku na basenie z morską 

wodą. Mocną stroną obiektu Girandella jest piękny widok 
na Zalew Kvarnerski, bogaty program animacji, restauracje 
z pięknym widokiem na morze. Zawaterowanie w poko-
jach 2 osobowe z rozkładaną sofą i 3 osobowych, które 
znajdują się w 3 pawilonach 2*, na trzech piętrach. Na tere-
nie wioski znajdują się:  restauracje i bary: restauracja Giran-
della serwująca bogaty bufet na śniadanie i obiadokolację, 
oraz wieczory tematyczne (kuchenne show), Bistro Plaża 
z przestronnym tarasem z bogatą ofertą napojów i lekkich 
dań, Tropikalny Long Bar z muzyką, cafe bar. W pobliżu do 
dyspozycji gości wioski turystycznej znajdują się piękne, 
malownicze, drobno kamieniste i skaliste plaże, nagrodzo-
ne Plavą Zastawą (uznanie za czystość plaż i morza), basen 
zewnętrzny z morską wodą (płatne leżaki i parasole). Do-
datkowe udogodnienia: niestrzeżony parking (bezpłatny), 
kącik internetowy (płatny), WiFi Internet z dostępem na 
recepcji głównej, sklep, kantor, sejfy (płatne).
ODLEGLOŚCI
Od centrum miasta – 1,5 km, od sklepu – 500 m, targ  
– 1 km, przystanek autobusowy – 100 m, centrum spor-
towe – 100 m, plaża – 50 m, tereny tenisowe – 50 m, 
centrum nurkowe – 200 m, wynajem rowerów – 800 m 
od hotelu.

HOTEL MARINA 2*
Hotel w 4-piętrowym budynku z jedną windą położony 
jest prawie przy samej plaży w bezpośredniej bliskości mia-
steczka Rabac. Oferuje przestrzenne pokoje z widokiem 
na morze lub las oraz możliwość wypoczynku nad base-
nem. Basen zewnętrzny napełniany morską wodą (wiel-
kość: 16 x 9 m, głębokość: 70–140 cm,. Wyborne dania 
serwują restauracje przy wieczornej muzyce, zabawach 
w disco klubie i wiele innych atrakcji. Dodatkowe udogod-
nienia to: wynajem rowerów – 100 m od hotelu, tereny 
tenisowe – 50 m od hotelu, centrum nurkowe – 600 m  
od hotelu, boiska sportowe obok hotelu, bezpłatny par-
king (niestrzeżony), kącik internetowy (płatny), bezpłatny 
hot spot na recepcji, kantor, usługi dodatkowe – kwiaty do 
pokoju, masaż (płatny) w pobliżu hotelu. Plaże kamieniste 
i skaliste w pobliżu hotelu,. Wyżywienie w hotelowej re-
stauracji, bogaty bufet śniadanie i obiadokolacja, wieczory 

RABAC  – 8/10 DNI
NO NAME HOTEL 2*

GIRANDELLA/MARINA/MEDITERAN

OPIS MIEJSCOWOŚCI
RABAC – jest ośrodkiem turystycznym i portem na południowo-wschodnim wybrzeżu Istrii, położonym w pięknej zatoczce Labin. Zatoka posiada urokliwą, kamienistą plażą, otoczoną 
bujną roślinnością. Samo miasto jest znane z wysokiej jakości usług turystycznych. W tej małej miejscowości, która była wioską rybacką aż do XIX wieku, stopniowo powstają nowe domy 
letniskowe, a sama miejscowość staje się modnym uzdrowiskiem. Polecamy również Rabac jako miejsce wypoczynku rodzinnego, ze względu na jego czyste morze i piękne plaże oraz cały 
szereg usług turystycznych, jakie ma do zaoferowania. Najpiękniejsze piaszczyste plaże, takie jak Maslenica, plaża świętej Andrei Lanterny i Girandella otrzymały „Błękitną Flagę”. Wzdłuż 
morza znajduje się deptak, który idealnie nadaje się do jazdy na rowerze dla dzieci, joggingu lub jazdy na rolkach, natomiast tamtejsze restauracje oferują doskonałe dania dla całej ro-
dziny. Liczne obiekty sportowe na plaży sprawiają, że Rabac jest atrakcyjnym nadmorskim kurortem tej części wybrzeży Istrii. Miłośnicy sportu i aktywnego wypoczynku mogą korzystać 
z parku wodnego, grać w tenisa stołowego, mini golfa, jeździć konno, polować, łowić ryby, nurkować, żeglować, chodzić na piesze wycieczki, grać w siatkówkę plażową, paintball i robić 
wiele innych rzeczy. Latem odbywają się tam różne wydarzenia przeznaczone dla starszych i młodszych osób. W ciągu ostatnich kilku lat, miasto było gospodarzem wielu festiwali muzyki 
elektronicznej, takich jak „Letni Festiwal Rabac” i „House Party-em – Back 2 Love”, które uczyniły miasto jeszcze bardziej atrakcyjnym dla ludzi młodych.
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Ceny podane w złotych za osobę, za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7 lub 9 noclegów w wybranym terminie w hotelu 2 *, wyżywienie: śniadania (bufet), obiadokolacje (bufet), napoje dodat-
kowo płatne, taksę klimatyczną, drink powitalny, ubezpieczenie KL – 10000 Euro, NWI – 15000 zł, NWS – 15000 zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym – firmy Signal Iduna, drink 
powitalny. Doba hotelowa 14:00–10:00. 

POBYT

DOSTAWKA DOSTAWKA DOSTAWKA

DOROSŁY DZ. 0–6,99 LAT DZ. 7–13,99 LAT DZ. POW.14 LAT

HB  HB  HB  HB

17.06–24.06.2015 1 450,00  70,00 790,00  1050,00

24.06–01.07.2015 1 550,00  70,00 880,00  1190,00

01.07–10.07.2015 1 990,00  90,00 1090,00  1510,00

10.07–19.07.2015 2000,00  90,00 1150,00  1590,00

19.07–28.07.2015 2050,00  90,00  1190,00  1650,00

28.07–06.08.2015 2250,00  90,00  1250,00  1760,00

06.08–15.08.2015 2250,00  90,00  1250,00  1760,00

15.08–24.08.2015 2250,00  90,00  1250,00  1760,00

24.08–02.09.2015 2050,00  90,00  1190,00  1650,00

02.09–09.09.2015 1530,00  70,00  880,00  1190,00

AUTOKAR  350,00/OS.  350,00/OS.  350,00/OS.  350,00/OS.

Przy dojeździe autokarem, wyjazd 1 dzień wcześniej, powrót 1 dzień później. Rozkład jazdy strona 3.

tematyczne, bar na basenie, lobby bar. W trakcie pobytu 
można korzystać z bogatych animacji i zabaw dla dzieci. 
Posiłki serwowane są w klimatyzowanej restauracji: śnia-
danie od 07:00–09:30, obiadokolacja od 19:00–21:00.
http://www.valamar.com/hr/hoteli-rabac/marina-hotel

ODLEGLOŚCI
Od centrum miasta – 1,5 km, od sklepu – 500 m, targ   
– 1 km, przystanek autobusowy – 100 m, centrum sportowe 
– 100 m, plaża – 50 m, tereny tenisowe – 50 m, centrum 
nurkowe – 200 m, wynajem rowerów – 800 m od hotelu.

HOTEL MEDITERAN RESIDENCE 2*
Czyste kamieniste plaże i kryształowe morze czekają na 
rodziny z dziećmi. Mediteran Residence w Rabacu, dyspo-
nuje pokojami idealnymi dla dwojga i dla rodzin z dziećmi. 
W ciągu dnia możliwe są spacery na rowerze, gra w tenisa, 
minigolf, siatkówka na plaży. Udogodnienia dla gości to: 
pokoje z balkonami parę metrów od morza, korzystanie 
ze wszystkich atrakcji w hotelu Marina, Klub Maro dla 
dzieci, Centrum urody i masażu, Restauracja z bufetem, 
Plaża żwirowa / kamienista (50m). http://www.valamar.
com/hr/apartmani-rabac/mediteran-residence.
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OPIS OBIEKTU 
Kompleks hotelowy Riviera 2* (standard turystyczny), znaj-
duje się na granicy dwóch miejscowości Crikvenicy i Dramalj 
i składa się z budynku głównego z recepcją, restauracją, 
salą TV, pizzerią i dużym tarasem i dodatkowo z trzech pa-
wilonów zwanych depandansami, kategorii 2*. Kompleks 
hotelowy położony jest wśród drzew sosnowych, przy pro-
menadzie i przy samym morzu. Hotel dysponuje pokojami  
2 i 3 osobowymi wyposażonymi standardowo, recepcją, 
salą TV, restauracją z dużym tarasem, pizzerią.
W pawilonie znajduje się 80 pokoi 2,3 os., wyposażenie 
pokoi standardowe, każdy pokój z łazienką i balkonem 
od strony morza. Kilkanaście minut drogi spacerem  
(ok. 2 km), wzdłuż promenady z różnorodnymi plażami 
znajduje się centrum ładnego miasteczka z pocztą, stacją 
benzynową, kawiarenkami, pięknie utrzymanym par-
kiem miejskim i najpiękniejszą jedyną w Chorwacji płatną 
i piaszczystą (drobny żwirek) plażą Kvarneru. 
OPIS POKOI
Pokoje 2 i 3 osobowe. W pokojach łazienka, telewizor, 
balkon z widokiem na morze. Za dodatkową opłatą 
w wys. 4 EURO/dzień/pokój można korzystać z klima-

tyzacji (płatne na recepcji). Pokoje 3 osobowe posia-
dają dostawkę (rozkładana sofa normalnej wielkości). 
W każdym pokoju łóżko małżeńskie, łazienka z pryszni-
cem i wc. Wyposażenie pokoi: szafki nocne z lampkami, 
centralne oświetlenie, stolik z lustrem i krzesło, na balko-
nie stolik z dwoma krzesłami, wyposażenie pokoi stan-
dardowe. Pokoje schludne, wymiana ręczników co trzeci 
dzień lub na życzenie, sprzątanie codziennie. Pokoje po 
remoncie, schludne, czyste.
WYŻYWIENIE
W restauracji głównego budynku hotelowego, śniadania 
– w formie urozmaiconego bufetu, do śniadania podawa-
na kawa, herbata, mleko. Obiadokolacja – bufet. W cenie 
napoje do kolacji w wersji All Inclusive Light (1 piwo, 2 dcl 
wina białe lub czerwone, 1 napój bezalkoholowy).
PLAŻA
Przy obiekcie znajduje się wydzielona plaża betonowa 
z możliwością wynajmu leżaków i parasoli (odpłatnie). 
Wzdłuż promenady w kierunku centrum Crikvenicy 
rozciągają się plaże o łącznej długości 8 km, połączone 
pięknym spacerowym deptakiem idącym wzdłuż morza. 
Każdy Klient może znaleźć odpowiednią dla siebie plażę 

w bliższej lub dalszej odległości. Za czystość morza i jakość 
plaż Crkvenica została uhonorowana europejskim tytułem 
Błękitnej Flagi (Plava Zastava). 
IMPREZY FAKULTATYWNE
Wycieczka statkiem do Vrbnika na wyspie Krk (napoje na 
statku wycieczkowym) ok. 25 EURO/os.
Całodzienna wycieczka autokarem do Parku Narodowego 
Plitvice ze wstępem do Parku ok. 45 EURO/os.
Całodzienna wycieczka autokarem do Postojnej w Słowe-
nii, zwiedzanie groty ok. 45 EURO/os.
Wycieczka po Istrii – ok. 45 EURO/os., Wodolot do Wene-
cji – ok. 80 EURO/cały dzień.
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chęt-
nych osób., 1 EURO – OK.7,30 KN.

TANIE WCZASY RODZINNE – 8/10 DNI
DRAMALJ 

HOTEL RIVIERA 2*

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Zatoka Kvarner rozciąga się od Riviery opatijskiej i wybrzeża istryjskiego do wyspy Pag. Jej powierzchnia to 3300 km.kw., na którą składają się wyspy Krk, Cres, Losinj, Rab, stolica 
Kvarneru Rijeka i usytuowane nieopodal miejscowości Kraljevica, Crkvenica, Dramalj, Novi Vinodolski i Pag. Crikvenica to największa miejscowość wąskiego pasa Vindoli. Nazwa 
miejscowości pochodzi od kościoła /crkva-kościół/ wzniesionego przy ujściu rzeki Dubracina. W 1412 roku jeden z hrabiów Frankopanów zbudował tu zamek, który następnie 
został przekazany paulinom. W 1786 roku klasztor został zamknięty, przekazany arcyksięciu Józefowi i w XIX w przebudowany na sanatorium, a dawny zamek-klasztor zaadap-
towano na hotel Kastel. Obecnie Crikvenica i Dramalj to miejscowości uzdrowiskowe ze wspaniałym kimatem dla ludzi ze schorzeniami reumatycznymi, urazami kręgosłupa, 
bronchitem i astmą. Liczne kawiarenki, lodziarnie, restauracje, promenada spacerowa z drzewami laurowymi i dwukilometrowa łagodnie w morze spadająca plaża zachęcają 
do spędzenia wakacji.
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Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7/9 noclegów hotelu w pokojach 2,3 os. z łazienką, 7/9 śniadań, 7/9 obiadokolacji w tym napoje do kolacji (2 dcl lanego piwa, 2 dcl 
wina białe lub czerwone, 1 (2 dcl) napój bezalkoholowy), ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna w obiekcie w wys. 7/9 EURO/os., dzieci 12–18 lat 
– 50%, obiad dla chętnych dodatkowo płatny na miejscu w wys. 6 EURO/os/dziennie. Klimatyzacja na życzenie dodatkowo płatna w wys. 4 EURO/dziennie. Doba hotelowa od godziny 14.00 
w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. 

POBYT

MIEJSCE 
 POK. 2, 3 OS.

DOSTAWKA
POK. 3 OS.

DOSTAWKA
POK. 3 OS.

DOSTAWKA
POK. 3 OS.

DWIE DOSTAWKI
***

DOROSŁY DZIECKO
0–11,99 L*

DZIECKO
12–17,99 L**

DOROSŁY
POW.18 L

DRUGIE DZIECKO
0–11,99 L

HB HB HB HB HB

17.06–24.06 1290,00 150,00  970,00 1100,00  750,00

24.06–01.07 1390,00 200,00  1000,00 1150,00  850,00

01.07–10.07 1550,00 250,00 1200,00 1290,00  1250,00

10.07–19.07 1650,00 300,00 1250,00 1400,00 1300,00

19.07–28.07 1650,00 300,00 1250,00 1400,00 1300,00

28.07–06.08 1650,00 300,00 1250,00 1400,00 1300,00

06.08–15.08 1650,00 300,00 1250,00 1400,00 1300,00

15.08–24.08 1650,00 300,00 1250,00 1400,00 1300,00

24.08–02.09 1550,00 250,00 1200,00 1290,00  1250,00

02.09–09.09 1390,00 200,00 1000,00 1150,00  850,00

09.09–16.09 1290,00 150,00  970,00 1100,00  750,00

*     – Dziecko 0–6,99 lat w pokoju 2 osobowym (bez łóżka), płaci cenę taką samą jak 0–11,99 l w pok. 3 os. na dostawce,
**   – Dziecko 0–11,99 lat w pokoju 1+1, płaci cenę taką samą jak 12–17,99 l w pok. 3 os. na dostawce,
*     – Pierwsze dziecko 0-6,99 lat (2+1) bez łóżka – płaci cenę taką samą jak dz. 0–11,99 Lat na dostawce w pokoju 3 osobowym.

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–11,99 lat) = 3600 PLN

HOTEL – Chorwacja 
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Dojazd WłasnyChorwacja – HOTEL

OPIS MIEJSCOWOŚCI – str. 8/9 katalogu
OPIS HOTELU
Kompleks hotelowy Lišanj 2+* dysponuje 140 pokojami 
2,3 osobowych znajdujących się w budynku głównym 
hotelowym, który składa się z nowej i starej części. Kom-
pleks znajduje się na samej plaży i w pobliżu nadmorskiej 
promenady, przystanku autobusowego, poczty, stacji ben-
zynowej i oddalony jest tylko kilka minut spacerem od cen-
trum miasta. W budynku głównym znajduje się restauracja 
z miejscem tarasowym do spożywania posiłków, aperitiv 
bar z tarasem do tańca, kryty basen z morską wodą (za-

mknięty od 15.06–31.08), odkryty basen z morską wodą 
czynny w sezonie, dla gości – gratis, salę telewizyjną, sau-
nę, masaż, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, rent a car, 
Internet.
ZAKWATEROWANIE
W kompleksie hotelowym 2+* w jego nowej części, w po-
kojach z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem z wido-
kiem na morze i widokiem na park. Wyposażenie pokoi 
– SAT TV. Uwaga! Widok na park należy odczytać jako 
widok nie wychodzący na morze i nie jest równoznaczny 
z widokiem na park miejski.

WYŻYWIENIE
Dwa posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie urozma-
iconego bufetu szwedzkiego. Do śniadania serwowana 
kawa, herbata, mleko, do kolacji napoje dodatkowo płatne 
(cola, fanta, woda gazowana, piwo, wino) lub za dodatko-
wą opłatą – 2 EURO/os/dziennie – lokalne napoje – piwo, 
wino, woda mineralna, sok serwowane do obiadokolacji.
ANIMACJE
Kompleks proponuje gościom animacje, aerobik lub ae-
robik wodny dla dorosłych, dla dzieci koło rysunkowe 
ok. 18:00, mini disco ok. 20:30, karaoke, salsę, konkursy 
i naukę piosenek – na tarasie „Vrtić”. Do dyspozycji gości 
pozostają także: sala telewizyjna, sauna, masaż, masaż 
wodny, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, fitness, rent 
a car, dostęp do internetu, sklepiki. 
SPORT
Obok hotelu znajdują się cztery ziemne (płatne ok.  
5,5 Euro/godzinę) i dwa sztuczne korty tenisowe (płatne 
ok. 3,5 EURO/godzinę), mini golf (1,5 Euro), tenis stołowy 
(2,5 Euro/godzinę) i małe boisko do mini gier zespołowych. 
PLAŻA
Piaszczysta (gruby żwirek), częściowo wybetonowana, 
częściowo pokryta płytami kamiennymi stanowiącymi 
znakomite miejsce do opalania. Na plaży istnieje możli-
wość wynajmu parasoli słonecznych, leżaków, sprzętów 
wodnych (Cena ok. 20 Kun t.j cca 3 Euro), korzystania 
z centrum zabaw dla dzieci, a także z centrum nurkowego 
(dodatkowo płatne). Plaża ze względu na swoje nieza-
przeczalne walory zdobyła miano „błękitnej flagi”.
IMPREZY FAKULTATYWNE 
Opis – str. 9 katalogu
UWAGA! Ubezpieczenie nie zawiera kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej), kosztów przerwania uczestnic-
twa w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenia od cho-
rób przewlekłych. W wymienionych przypadkach sugeru-
jemy dokupić rozszerzone ubezpieczenie w Biurze.

WCZASY RODZINNE – 8/10 DNI
NOVI VINODOLSKI

KOMPLEKS TURYSTYCZNY Lišanj 2+* 

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–11,99 LAT = 3800 PLN)

OFERTA POBYTU OBEJMUJE POKOJE Z WIDOKIEM NA PARK I WIDOKIEM NA MORZE. POKOJE PRZYDZIELANE SĄ W 
KOLEJNOŚCI ZAKUPU MIEJSC

Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7 lub 9 noclegów w zależności od wybranego terminu w pok. 
2,3 os. z łazienką w odnowionej części hotelowej, wyżywienie 2 razy dziennie od obiadokolacji (bufet) w dniu przyjazdu 
do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, ubezpieczenie podstawowe KL – 10000 EURO, NWI/NWS – 15000 ZŁ, bagaż 1000 ZŁ – 
firmy Signal Iduna. Dodatkowo płatne na miejscu w hotelu taksa klimatyczna: w wysokości 1 EURO/os/dzień, dzieci 12–18 
lat – 50%. Na życzenie dopłata do napojów do obiadokolacji 2 EURO/os/dziennie – płatne na recepcji w dniu przyjazdu. 
Godziny posiłków: śniadanie 07:00–10:00. Obiadokolacje 18:30–20:30. Doba hotelowa 14:00–10:00

POBYT

MIEJSCE 
 

DOST.
3-e łóżko

DZ. 0–11,99 L
DOST.

3-e łóżko
DOST.

3-e łóżko
DOST.

4-e łóżko
DOST.

4-e łóżko

DOROSŁY
DOST.

4-e łóżko
DZ.0–5,99 L

DZ. 
12–18 L

DOR.
POW.18 L

DZ.
6–11,99 L

DZ. 
12–17,99 L

HB HB HB HB HB HB
17.06–24.06 1450,00 200,00  950,00 1090,00  800,00  950,00

24.06–01.07 1480,00 250,00  990,00 1150,00  900,00  990,00

01.07–10.07 1690,00 300,00 1090,00 1350,00  990,00 1090,00
10.07–19.07 1750,00 300,00 1190,00 1350,00 1090,00 1190,00

19.07–28.07 1750,00 300,00 1190,00 1350,00 1090,00 1190,00

28.07–06.08 1750,00 300,00 1190,00 1350,00 1090,00 1190,00

06.08–15.08 1750,00 300,00 1190,00 1350,00 1090,00 1190,00

15.08–24.08 1750,00 300,00 1190,00 1350,00 1090,00 1190,00

24.08–02.09  1620,00 300,00 1150,00 1360,00  990,00 1150,00

02.09–09.09  1520,00 250,00 1090,00 1190,00  900,00 1090,00

09.09–16.09  1490,00 200,00  980,00 1150,00  800,00  980,00
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OPIS HOTELU
GRAND HOTEL NEUM 4* – z długoletnią tradycją, największy na nadmorskiej riwierze. 
Hotel znajduje się w środkowej części miasta, z pięknym widokiem na nadmorski zalew, 
oddalony tylko 80 m od własnej plaży hotelowej, posiada 3 windy, 4 restauracje, 2 cafe 
bary, 1 coctail bar, 3 sale konferencyjne, piękny taras, własną dyskotekę, własną salę ki-
nową, internet bezprzewodowy, pokój zabaw dla młodzieży, restaurację na plaży, stoły 

do tenisa, bilard, mini golf, sklep, boiska do gry w piłkę nożną, kosza, i co najważniejsze 
przeszedł całkowitą rekonstrukcję z hotelu 2* na 4* z pięknie i luksusowo odnowionymi 
pokojami, odkrytym (25X15) basenem dla dorosłych z morską wodą, odkrytym i kry-
tym basenem z morską wodą dla dzieci, świetnie wyposażonym wellnes i Spa, saunę, 
siłownię, dyskoteką, nocny klub. Plaża, długości 400 m znajduje się tuż przy hotelu, 
można na nią zjechać windą hotelową lub dojść ścieżką przez park. Jedna część pla-

WCZASY RODZINNE – 8/10 DNI
NEUM

GRAND HOTEL NEUM 4* 

OPIS MIEJSCOWOŚCI:
Neum, jest miejscowością wypoczynkową, która swoim pięknem dorównuje pozostałym miasteczkom środkowej Dalmacji. Znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Splitem, 
a Dubrovnikiem, na terenie kantonu hercegowińsko-neretwańskiego, w dziewięciokilometrowym pasie riwiery, gdzie Hercegowina schodzi do wybrzeża Morza Adriatyckiego. Miastecz-
ko posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. W Neum nie można się nudzić, jest on nie tylko świetną bazą wypadową na wycieczki po Dalmacji oraz Bośni i Hercego-
vinie, ale także oferuje najniższe ceny, co nie pozostaje bez znaczenia dla nikogo, kto chce spędzić tam swoje wakacje.

BOŚNIA I HERCEGOVINAHOTEL – BOŚNIA I HERCEGOVINADojazd Własny

UWAGA! Ubezpieczenie nie zawiera kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej), kosztów przerwania uczest-
nictwa w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenia od 
chorób przewlekłych. W wymienionych przypadkach 

sugerujemy dokupić rozszerzone ubezpieczenie w Biurze.

HIT SEZONU 2015! 
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ży jest drobno-kamienista z płytkim wejściem do wody, 
która w sezonie jest wysypywana drobnym, jasnym pia-
skiem, w tyle plaży rozciąga się piękny park. Parking dla 
gości – bezpłatny.

ZAKWATEROWANIE 
W pokojach 2-osobowych (28 m kw.), 3-osobowych 
(35 m kw.) maksymalnie 4-osobowych, każdy z własną 
łazienką (prysznic lub wanna, umywalka, wc, lustro, 
półka, szklanki, mydełka, ręczniki – duże, małe i pod 
stopy). Pokoje są wyposażone w łóżka, szafki z szu-
fladą przy łóżkach, stolik, krzesełka, szafę ubraniowa, 
lustro, LCD SAT TV. Każdy pokój ma balkon/taras z wi-
dokiem na morze, mini bar, sejf. Pokoje są sprzątane 
codziennie.

WYŻYWIENIE 
W trakcie pobytu wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania 
(bufet), obiadokolacje (bufet). Napoje do obiadokolacji 
dodatkowo płatne, ceny przystępne. Cennik napojów 
w ofercie.

IMPREZY FAKULTAYWNE (AUTOKAR)
NEUM-DUBROVNIK, NEUM-STON, NEUM – MEDJU-
GORJE, NEUM-BOKA KOTORSKA (Czarnogóra),
PARK PRZYRODY HUTOVO BLATO, WYCIECZKA DO JA-
SKINI VJETRENICA, NEUM-SARAJEVO.
IMPREZY FAKULTAYWNE (STATKIEM)
WYCIECZKA NA WYSPĘ KORCULA, NA WYSPĘ MLJET, 
WYCIECZKA DO JASKINI VJETRENICA.

BOŚNIA I HERCEGOVINABOŚNIA I HERCEGOVINA – HOTEL

Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7 lub 9 noclegów w zależności od wybranego terminu w pokojach 2, 3, 4 osobowych, wyżywienie 2 razy dziennie śniadania 
i obiadokolacje (bufet), opiekę rezydenta, ubezpieczenie podstawowe KL do 10.000 EUR, KR (koszty ratownictwa) podlimit KL do 6.000 EUR, NWI/NWS do 15.000 PLN, bagaż do 1.000 
PLN. Na miejscu w hotelu płatna taksa klimatyczna w wysokości 1 EURO/os/dziennie, dzieci 12-18 lat-50%. W cenie także korzystanie z basenu dla dorosłych i dla dzieci, sauna, kąpiele 
parowe, siłownia w obrębie basenu, WiFi Internet. Śniadania od 06:30-10:00, obiadokolacje od 19:00-22:00. Doba hotelowa 14:00-10:00

RODZAJ POKOJU

17.06-24.06 24.06-01.07 01.07-10.07 10.07-19.07
19.07-28.07
28.07-06.08
06.08-15.08
15.08-24.08

24.08-02.09 02.09-09.09
09.09-16.09

2 OS. HB HB HB HB HB HB
OS. PODSTAW. 1550,00 1590,00 1950,00 1990,00 1890,00 1650,00
DZ. 0-6,99 LAT
(BEZ ŁÓŻKA)  150,00  200,00  250,00  300,00  250,00  200,00

2+1 HB HB HB HB HB HB
OS. PODSTAW. 1550,00 1590,00 1950,00 1990,00 1890,00 1650,00
DZ. 0-6,99 LAT
(BEZ ŁÓŻKA)  150,00  200,00  250,00  300,00  250,00  200,00

DZ.0-13,99 LAT  150,00  200,00  250,00  300,00  250,00  200,00
DZ. 14-17,99 LAT 1350,00 1390,00 1750,00 1790,00 1690,00 1450,00

3+1 HB HB HB HB HB HB
OS. PODSTAW. 1550,00 1590,00 1950,00 1990,00 1890,00 1650,00
PIERWSZE DZ.

0-13,99 LAT  150,00  200,00  250,00  300,00  250,00  200,00

DRUGIE DZIECKO 
0-13,99 LAT  890,00  950,00  1000,00 1050,00  990,00  890,00

DZ. BEZ ŁÓŻKA
0-6,99 LAT  150,00  200,00  250,00  300,00  250,00  200,00

2+2 HB HB HB HB HB HB
OS. PODSTAW. 1550,00 1590,00 1950,00 1990,00 1890,00 1650,00
DWOJE DZIECI

0-11,99 LAT 1290,00 1350,00 1460,00 1520,00 1460,00 1350,00

UWAGA! 
Cena pokoju 2+1 (dziecko 0–13,99 lat) = 4280 PLN
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OPIS APARTAMENTÓW
Klimatyzowane i nowocześnie urządzone apartamenty 
dla 2–4 osób, położone przy plaży z widokiem na 
Adriatyk. 

APARTAMENTY DLA 2–3 OSÓB
Powierzchnia ok. 23 m kw., z balkonem lub tarasem od 
strony morza, SAT TV, sypialnia, pokój dzienny z rozkłada-
ną sofą, aneks kuchenny.,

APARTAMENTY DLA 2–4 OSÓB
Powierzchnia ok. 31 m kw., z balkonem lub tarasem od 
strony morza, SAT TV, sypialnia z dwoma łóżkami rozdziel-
nymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą, aneks kuchenny.

 RODZINNE WCZASY
ISTRIA/POREČ

APARTAMENTY VALAMAR PINIA RESIDENCE 3*

OPIS MIEJSCOWOŚCI
POREČ – /ok.3000 mieszk./jedno z najstarszych miast Istrii i największe kąpielisko morskie w zachodniej części Istrii. Od strony morza na wysokości Poreču ciągnie się wiele wysepek 
z wyspą św. Nikoli u wejścia do portu. Tuż nad morzem rozciągają się lasy sosnowe i winnice. Stary Poreč zachował układ urbanistyczny czasów rzymskich, posiada także wiele 
zabytków romańskich i gotyckich. W poszukiwaniu nocnych wrażeń warto się wybrać do miasteczka i jego licznych dyskotek i  nocnych barów ukrytych w wąskich, romantycznych, 
malowniczych uliczkach.

Ceny podane w złotych za osobę za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7 lub 9 noclegów w wybranym terminie, wyżywienie: śniadania (bufet), obiadokolacje (bufet), napoje do obiadokolacji, 
taksę klimatyczną, ubezpieczenie KL-10000 Euro, NWI – 15000 zł, NWS – 15000 zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym – firmy Signal Iduna, drink powitalny. Parking 3 EURO/dziennie  
– płatne na recepcji. Doba hotelowa 14:00–10:00. 

POBYT
DOSTAWKA

DOROSŁY DZIECKO 0–11,99 LAT
ALL/LIGHT ALL/LIGHT

04.06–11.06 1 450,00 70,00
11.06–18.06 1 750,00 70,00
18.06–25.06
25.06–02.07 1 950,00 70,00

02.07–11.07 2 520,00 70,00
11.07–20.07 2520,00 70,00
20.07–29.07 2590,00 70,00
29.07–07.08 2590,00 70,00
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ATRAKCJE W HOTELU PINIA 3*
Dla gości apartamentów dostępne są wszystkie atrak-
cje hotelowe tj. wielofunkcyjne boiska, strefa Welles 
centrum z saunami (fińską, turecką,), jacuzzi, salą 
rekreacyjną, centrum kosmetycznym, masaże, basen 
zewnętrzny z morską wodą dla dorosłych i dla dzieci, 
mini klub dla dzieci Maro, plac zabaw dla dzieci, także 
wiele propozycji dla młodzieży i dorosłych, wynajem 
sprzętu do rekreacji w wodzie, boiska na plaży do gry 
w siatkówkę. Hotel oferuje także bezpłatny wynajem 
rowerów. 
WYŻYWIENIE 
Obejmuje: wyżywienie w restauracji hotelowej dwa razy 
dziennie od obiadokolacji (bufet), do śniadania (bufet). 
Napoje lokalne do obiadokolacji w cenie (woda, soki, 
wino, piwo). Wieczory tematyczne proponowane są dwa 
razy w ciągu tygodnia. Do dyspozycji gości pozostaje także 
lobby bar.
PLAŻA
Apartamenty znajdują się przy plaży. Plaża częściowo 
piaszczysta, częściowo trawiasta, częściowo wybetono-
wana, naturalna z łagodnym zejściem do morza dogod-
nym dla dzieci i osób niepływających. Plaża urządzona 
z serwisem wynajmującym leżaki i parasole oraz sprzęt 
pływający – dodatkowo płatne. Na plaży znajduje się tak-
że plac zabaw dla dzieci.

ZABAWA I ANIMACJE
Wieczorna muzyka w hotelu, bogate animacje dla doro-
słych i dla dzieci i zorganizowane programy sportowo-re-
kreacyjne. Klub dla dzieci Maro z bezpłatnymi napojami 
dla dzieci od 4–12 lat, klipery, bilard, gry video przy serwo-
wanym bezpłatnie poczęstunkiem (lody, ciastka).

USŁUGI DODATKOWE
Płatny parking dla gości hotelu (1 EURO/dziennie), płatny 
kącik internetowy, podłączenie WiFi w korytarzu, lobby 
barze i welles centrum. Płatna usługa opieki nad dziećmi, 

Proponowany program fakultatywny 
z Poreča:
1.  zwiedzanie Jaskini w Postojnej i Przedzamcza z biletem 

wstępu i audio-przewodnikiem, 
2.  wycieczka statkiem po Kanale Limskim ze zwiedza-

niem Poreča z biletem wstępu do Bazyliki, ogólnym 
Rovinja, spacer po miejscowości Vrsar, poczęstunek 
na statku, 

3.  wieczór folklorystyczny przy muzyce z poczęstunkiem: 
ryba/mięso, wino, rakija,. 

4.  całodzienna wycieczka autokarowa na trasie Motovun 
– Opatija-Pula. 

5.  zwiedzanie ogólne Piranu (Słowenia), zwiedzanie ogól-
ne Triestu, zakupy.

Chorwacja – ApARTAmENTy

UWAGA! 
Cena w apartamencie  

2+2 (dziecko 0–11,99 lat) = 5320 PLN
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OPIS APARTAMENTÓW PICAL 2*
Apartamenty położone tylko 1 km od centrum miastecz-
ka, 130 m od hotelu Zagrzeb i 200 m od najbliższej plaży. 
Wygodne, przestronne otoczone śródziemnomorskim 
parkiem. Goście apartamentów korzystają z wyżywienia 
i ze wszystkich udogodnień hotelu Zagrzeb. W pobliżu 
także centrum sportowe z kortami tenisowymi.
APARTAMENTY Z 1 SYPIALNIĄ  DLA 2–3 OSÓB
Powierzchnia ok. 36 m kw., z balkonem od strony parku, 
sypialnią i pokojem dziennym z rozkładaną sofą, kuchnia 
wyposażona w naczynia i sztućce, na podłodze płytki.
APARTAMENTY Z DWOMA SYPIALNIAMI DLA 4–5 OSÓB
Powierzchnia ok. 48 m kw., z balkonem od strony parku, 
sypialniami i pokojem dziennym z rozkładaną sofą, kuch-
nia wyposażona w naczynia i sztućce, na podłodze płytki.
ATRAKCJE W HOTELU ZAGRZEB
Dla gości apartamentów dostępne są wszystkie atrakcje 
hotelowe tj. wielofunkcyjne boiska, sale rekreacyjne, dar-
mowe WiFi, basen zewnętrzny z morską wodą dla doro-

słych i dla dzieci, mini klub dla dzieci Maro, plac zabaw dla 
dzieci, także wiele propozycji dla młodzieży i dorosłych, 
wynajem sprzętu do rekreacji w wodzie, boiska na plaży 
do gry w siatkówkę. Hotel oferuje także bezpłatny wyna-
jem rowerów. 
WYŻYWIENIE 
Obejmuje: wyżywienie w restauracji hotelowej Zagreb 4* 
dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet), do śniada-

nia (bufet). Wieczory tematyczne proponowane są dwa 
razy w ciągu tygodnia. Do dyspozycji gości pozostaje 
także lobby bar i bar na basenie.
PLAŻA
Plaża częściowo piaszczysta, częściowo trawiasta, czę-
ściowo wybetonowana, naturalna z łagodnym zejściem 
do morza dogodnym dla dzieci i osób niepływających. 
Plaża urządzona z serwisem wynajmującym leżaki i para-
sole oraz sprzęt pływający – dodatkowo płatne. Na plaży 
znajduje się także plac zabaw dla dzieci.
ZABAWA I ANIMACJE
Wieczorna muzyka w hotelu, bogate animacje dla doro-
słych i dla dzieci i zorganizowane programy sportowo-re-
kreacyjne. Klub dla dzieci Maro, klipery, bilard, gry video, 
wieczorki tematyczne.
SPORT
W pobliżu znajduje się pobliskie centrum tenisowe (ok. 
200 m), mini golf, tenis stołowy, rowery wodne, łodzie 
i kajaki. 

WCZASY RODZINNE
ISTRIA/POREČ 

APARTAMENTY PICAL 2*

OPIS MIEJSCOWOŚCI
POREČ-/ok.3000 mieszk./jedno z najstarszych miast Istrii i największe kąpielisko morskie w zachodniej części Istrii. Od strony morza na wysokości Poreču ciągnie się wiele wysepek z wyspą 
św. Nikoli u wejścia do portu. Tuż nad morzem rozciągają się lasy sosnowe i winnice. Stary Poreč zachował układ urbanistyczny czasów rzymskich, posiada także wiele zabytków romańskich 
i gotyckich. W poszukiwaniu nocnych wrażeń warto się wybrać do miasteczka i jego licznych dyskotek i  nocnych barów ukrytych w wąskich, romantycznych, malowniczych uliczkach.

Ceny podane w złotych za imprezę 10 dniową zawierają: 9 noclegów, wyżywienie: śniadania (bufet), kolacje (bufet), taksę 
klimatyczną, ubezpieczenie KL - 10000 Euro, NWI – 15000 zł, NWS – 15000 zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym 
– firmy Signal Iduna, drink powitalny, parking płatny 3 EURO/dziennie. Doba hotelowa 14:00-10:00. 
TERMINY POBYTU: 02.07-11.07, 11.07-20.07, 20.07-29.07, 29.07-07.08.2015

POBYT/APP
DOSTAWKA

DOROSŁY DZIECKO 0–11,99 LAT 
ALL/LIGHT ALL/LIGHT

02.07–11.07  2150,00 70,00 
11.07–20.07 2190,00 70,00 

20.07–20.08 2190,00 70,00
29.07–07.08 2250,00 70,00 

UWAGA! 
Cena w apartamencie  

2+2 (dziecko 0–11,99 lat) = 4640 PLN
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OPIS OBIEKTU
Hotel typu apartamentowego został wybudowany 
w roku 2010, usytuowany bezpośrednio nad morzem 
ok. 300 m od plaży. Resort z basenem (ok. 400 m kw., 
głębokość 140–160 cm, (otwarty od 15.05–22.09.), 
zintegrowany z basenem dla dzieci oddzielonym od 
głębokiej wody, drugi basen w rezydencji Superior jest 
wielkości ok. 160 m kw. Na terenie także plac zabaw 
dla dzieci. 
W hotelu znajduje się recepcja, bar, bistro, sklepy, wypoży-
czalnia rowerów, sprzętów wodnych, animacje.

WYŻYWIENIE
Możliwość wyżywienia w pobliskich restauracjach, za do-
datkową odpłatnością /HB – ok. 30 EURO/dziennie.
WYPOSAŻENIE APARTAMENTÓW
Klimatyzowane i nowocześnie urządzone apartamenty 
dla 2–6 osób, położone przy plaży.
W apartamentach znajduje się TV SAT, pralka, zmywarka, 
Internet (WiFi), balkon/taras lub patio, grill, basen dla 
dorosłych, basen dla dzieci, kryty basen, kominek, sauna, 
jacuzzi, zadaszone miejsce parkingowe, obiekt jest przy-
stosowany dla niepełnosprawnych. 

APARTAMENTY TYP A DLA 2–3 OSÓB, 
Powierzchnia ok. 30 m kw., z  tarasem (6 m kw) z me-
blami ogrodowymi, sypialnia jest pokojem przechodnim 
z łóżkiem dla 2 os (160 x 200), pokój dzienny z rozkładaną 
sofą, aneks kuchenny z lodówką (zamrażarką), łazienka 
z prysznicem, bidetem i wc, suszarka do włosów, balkon.
APARTAMENTY TYP A DLA 4 OSÓB
Powierzchnia ok. 30 m kw., z  tarasem ok. (6 m kw.) 
z meblami ogrodowymi, sypialnia jest pokojem prze-
chodnim z łóżkiem dla 2 os (160 x 200), pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 2 osób/łóżkiem piętrowym, aneks 

ISTRIA
BANJOLE K/PULI

APARTAMENTY W APARTHOTELU DEL MAR 4*

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Banjole to niewielkie i ciche miasteczko rybackie które „przycupnęło” na niewielkim półwyspie. Malownicze i naturalne plaże, piękne malutkie zatoczki rozsypane wokół miasteczka skła-
dają się na niecodzienny urok Banjol. Plaże mają charakter mieszany są w połowie kamieniste i w połowie żwirowe częściowo zacienione drzewami piniowymi rosnącymi blisko morza. 
Dobrze się tu czują osoby starsze i osoby lubiące ciszę. Dla aktywnie wypoczywających Banjole proponują centrum nurkowania, yachting club, korty tenisowe i wynajem sprzętów do 
uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych. W pobliżu tej miejscowości znajdują się tętniące życiem miasta Pula i Medulin.

Autokar
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kuchenny z lodówką (zamrażarką), łazienka z prysznicem, bidetem i wc, suszarka do 
włosów, balkon.
APARTAMENTY TYP D DLA 5 OSÓB
 Powierzchnia ok. 45 m kw., sypialnia jest pokojem przechodnim z łóżkiem dla 2 os (160 x 
200), pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, aneks kuchenny z lodówką (zamrażar-
ką), łazienka z prysznicem, bidetem i wc, suszarka do włosów, balkon lub taras.
APARTAMENTY TYP D DLA 6 OSÓB
Powierzchnia ok. 45 m kw., z tarasem sypialnia jest pokojem przechodnim z łóżkiem dla 
2 os (160 x 200)/łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, aneks 
kuchenny z lodówką (zamrażarką), łazienka z prysznicem, bidetem i wc, suszarka do wło-
sów, balkon lub taras.

PLAŻA
Apartamenty znajdują się przy plaży. Plaża częściowo piaszczysta, częściowo trawiasta, 
częściowo wybetonowana, naturalna z łagodnym zejściem do morza dogodnym dla dzie-
ci i osób niepływających. Plaża urządzona z serwisem wynajmującym leżaki i parasole oraz 
sprzęt pływający – dodatkowo płatne. 
ZABAWA I ANIMACJE
Wieczorna muzyka w hotelu, bogate animacje dla dorosłych i dla dzieci i zorganizowane 
programy sportowo-rekreacyjne. 
USŁUGI DODATKOWE
Bezpłatny parking dla gości hotelu.

Ceny podane w złotych za apartament za 8/10 dni zawierają: 7 lub 9 noclegów w wybranym terminie. Taksa klimatyczna – 7/9 EURO/os/pobyt, dzieci 12–18 LAT – 50%, jednorazowa opata 
meldunkowa – 1,50 EURO/dziennie – płatna na recepcji, ubezpieczenie KL – 10000 Euro, NWI – 15000 zł, NWS – 15000 zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym – firmy Signal Iduna: 
8 dni/30 zł/os., 10 DNI – 50 ZŁ/OS., płatne w Biurze. Parking bezpłatny. Doba hotelowa 14:00–10:00. 
SM/STRONA MORSKA, WM/WIDOK MORZE

ZAKWATER. APP TYP A 
(dla 2–3 os.)

APP TYP A
(dla 4 os.)

APP TYP D
(dla 5 os.)

APP TYP D 
(dla 6 os.)

17.06–24.06 (7) 2150,00/SM
2470,00/WM

3150,00/SM
3450,00/WM

3870,00/SM
4170,00/WM

4150,00/SM
4650,00/WM

24.06–01.07 (7) 2950,00/SM
3220,00/WM

3380,00/SM
3680,00/WM

4340,00/SM
4590,00/WM

4600,00/SM
4950,00/WM

01.07–10.07 4050,00/SM
4350,00/WM

4050,00/SM
4350,00/WM

5160,00/SM
5780,00/WM

5490,00/SM
6090,00/WM

10.07–19.07 4290,00/SM
4580,00/WM

4390,00/SM
4590,00/WM

5380,00/SM
6130,00/WM

5690,00/SM
6440,00/WM

19.07–28.07 4290,00/SM
4580,00/WM

4390,00/SM
4590,00/WM

5380,00/SM
6130,00/WM

5690,00/SM
6440,00/WM

28.07–06.08 4290,00/SM
4580,00/WM

4390,00/SM
4590,00/WM

5380,00/SM
6130,00/WM

5690,00/SM
6440,00/WM

06.08–15.08 4290,00/SM
4580,00/WM

4390,00/SM
4590,00/WM

5380,00/SM
6130,00/WM

5690,00/SM
6440,00/WM

15.08–24.08 4090,00/SM
4450,00/WM

4090,00/SM
4450,00/WM

5230,00/SM
5880,00/WM

5550,00/SM
6190,00/WM

24.08–02.09 2950,00/SM
3250,00/WM

2950,00/SM
3250,00/WM

4290,00/SM
4590,00/WM

4590,00/SM
4970,00/WM

02.09–09.09 (7) 1690,00/SM
1880,00/WM

2350,00/SM
2600,00/WM

2890,00/SM
3100,00/WM

3100,00/SM
3480,00/WM

09.09–16.09 (7) 1590,00/SM
1600,00/WM

1990,00/SM
2190,00/WM

2450,00/SM
2650,00/WM

2750,00/SM
3050,00/WM

AUTOKAR  350,00/OS.  350,00/OS.  350,00/OS.  350,00/OS.

Przy dojeździe autokarem, wyjazd 1 dzień wcześniej, powrót 1 dzień później. Rozkład jazdy strona 3.

Autokar
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NOVI VINODOLSKI/APARTAMENTY 3*/
APARTAMENTY 3* W PRYWATNYCH DOMACH

OPIS APARTAMENTÓW
Apartamenty znajdują się w prywatnych domach rozrzu-
conych w odległości do 300 metrów od morza i najbliższej 
plaży. Różnorodne jeżeli chodzi o urządzenie, zależnie od 
gustu właściciela.
W trakcie pobytu Klientów właściciele służą pomocą, jest 
możliwość zakupu piwa, wina i skosztowania domowych 
specjalności kuchni, serwowanych odpłatnie przez gospo-
darzy. Na jeden apartament przypada 1 miejsce parkingo-
we. W każdym apartamencie jest balkon lub taras. Zdjęcia 
apartamentów w ofercie są zdjęciami – przykładowymi. 
APARTAMENT 2 OSOBOWY (1/2dla 2 osób)
W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuch-
nia, sypialnia z  łóżkiem małżeńskim lub dwoma łóżkami, 
łazienka.
APARTAMENT 3 OSOBOWY (1/3 dla 3 osób)
W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuch-
nia, sypialnia z trzema łóżkami, łazienka.
APARTAMENT 4 OSOBOWY (2/2 dla 4 osób)
W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuch-
nia, dwie sypialnie z dwoma łóżkami, łazienka.
APARTAMENT 6 OSOBOWY (3/2 dla 6 osób)
W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuch-
nia, trzy sypialnie z dwoma łóżkami, łazienka.
APARTAMENT 8 OSOBOWY (4/2 dla 8 osób)
W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuch-
nia, cztery sypialnie z dwoma łóżkami, 2 łazienki.

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Naprzeciwko wyspy Krk, nad Kanałem Velebitskim u podnoży gór wapiennych leży uzdrowisko Novi Vinodolski. Z istniejącej już w okresie rzymskim osady Lopar pozostaly ruiny twierdzy, 
a górujący nad miastem kościół klasztorny był wzniesiony w XIV wieku przez ród Frankopanów, podobnie jak wczesniej zbudowany zamek w którym w 1288 zredagowano i podpisano 
Vinodolski Zakonik –pisany głagolicą najstarszy słowiński zbiór ustaw. Do ciekawych zabytków należy Kościół św. Jakuba i Filipa w stylu wczesnego renesansu oraz kościół Św.Trójcy z XV 
wieku. Centrum turystyczne mieści się w nowej części miasta z wybudowanymi hotelami i pensjonatami.

Ceny podane w złotych za apartament z pobytem 8 dni/7 noclegów i 10 dni/9 noclegów. Doba hotelowa od godziny  
16.00–23:00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. Dodatkowo płatne w Biurze: ubezpieczenie podstawowe NWI/NWS 
(15000 zł), KL (10 000 Euro), bagaż (1000 zł). Taksa klimatyczna w wys. 1 EURO/os/dziennie i opłata meldunkowa jednorazowo 
– 2 EURO/os. – płatne na miejscu w dniu przyjazdu. Wynajem obejmuje: pościel, ręczniki, naczynia i sprzęty kuchenne, general-
ne sprzątanie, papier toaletowy, jedno miejsce parkingowe. Klimatyzacja na życzenie dodatkowo płatna w wys. 6 EURO/dzień. 
W cenie korzystanie z infrastruktury hotelu Lišanj (basen, korty tenisowe(płatne), animacje. Istnieje możliwość wykupienia 
obiadokolacji w hotelu dla dzieci 0–4 lata – gratis. 7 obiadokolacji (bufet) – pow. 12 lat – 300 zł/os., dzieci 5–12 lat – 150 zł/os.,  
9 obiadokolacji – 390 zł/os., dzieci od 5–12 lat – 190 zł/os., Dla chętnych dopłata do napojów (piwo, wino, soki, woda)  
– 2 EURO/os/dziennie – płatne na recepcji hotelu Lišanj.

ZAKWATER. APP 2 (1/2)
(dla 1 osoby)

APP 3 (1/3)
(dla 1 os)

APP 4 (2/2)
(dla 1 osoby)

APP 6 (3/2)
(dla 1 osoby)

APP 8 (4/2)
(dla 1 osoby)

17.06-24.06 (7) 1380,00 1590,00 2150,00 2740,00 3420,00

24.06-01.07 (7) 1420,00 1650,00 2250,00 2840,00 3520,00

01.07-10.07 (9) 1900,00 2460,00 3200,00 4220,00 5300,00

10.07-19.07 (9) 1990,00 2490,00 3250,00 4320,00 5400,00

19.07-28.07 (9) 2000,00 2590,00 3300,00 4420,00 5500,00

28.07-06.08 (9) 2100,00 2590,00 3470,00 4440,00 5950,00

06.08-15.08 (9) 2190,00 2710,00 3750,00 4690,00 6470,00

15.08-24.08 (9) 1990,00 2490,00 3410,00 4410,00 5880,00

24.08-02.09 (9) 1900,00 2460,00 3200,00 4220,00 5300,00

02.09-09.09 (7) 1420,00 1650,00 2250,00 2840,00 3520,00

09.09-16.09 (7) 1380,00 1590,00 2150,00 2740,00 3420,00

UWAGA!
• Zwierzęta domowe „na zapytanie” – 5 EURO/dziennie – płatne na miejscu.
•  Klienci, którzy wykupią kolacje w restauracji hotelu Lišanj są kwaterowani w apartamentach położonych najbliżej hotelu, a także 

korzystają bezpłatnie z infrastruktury hotelu tak jak pozostali goście.
• Sprzedajemy cały apartament, a nie miejsce w apartamencie.
• Ubezpieczenie podstawowe 8 dni/+ 30,00 zł/os., 10 dni/+50,00 zł/os.
• Przeajaz autokarem 350 zł od osoby.

Przy dojeździe autokarem, wyjazd 1 dzień wcześniej, powrót 1 dzień później. Rozkład jazdy strona 3.

zdjęcia przykładowe zdjęcia przykładowe zdjęcia przykładowe

zdjęcia przykładowe

zdjęcia przykładowe

Autokar
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Dojazd Własny Chorwacja

OPIS APARTAMENTU
APARTAMENT 3* dla (2-5) osób 
Powierzchnia 46 m kw., Klimatyzowany apartament 
znajduje się na parterze i posiada oddzielne wejście. Apar-
tament składa się z jednego pokoju dla 2 os,. z łóżkiem 
małżeńskim (180 x 200) i łóżkiem piętrowym, livingu 

z łóżkiem rozkładanym dla 1–2 os., aneksu kuchennego 
wyposażonego w lodówkę z zamrażalnikiem, kuchenkę, 
naczynia i sztućce, łazienki, z prysznicem i wc, dużego 
tarasu. Dodatkowo wyposażony w telewizor. Apartament 
posiada także klucz do wejścia głównego i światła na klat-
ce schodowej. 

W apartamentach nie ma ręczników i ściereczek. W dniu 
wyjazdu turyści oddają apartament posprzątany. Wokół 
budynku znajduje się parking (gratis), basen i niewielki pas 
zieleni. Do apartamentu należy jedno miejsce parkingowe. 
PLAŻA
W odległości ok. 50–300 m od apartamentowca znajduje 
się szeroka, wysypana drobnym żwirkiem plaża. Szcze-
gólnie polecana dla dzieci lub osób słabo pływających ze 
względu na bardzo łagodne zejście do morza. W odległo-
ści od 300 m do 4 kilometrów od apartamentowca moż-
na znaleźć dobrze zorganizowane plaże także hotelowe 
(leżaki i parasole - płatne) z wejściem do morza dla osób 
dobrze pływających. 
OTOCZENIE
Najbliższy sklep, kawiarnia i restauracja znajduje się w od-
ległości 300-500 m od apartamentu. 
Do najbliższego hotelu Imperial z kortami tenisowymi, ka-
wiarnią i restauracją a’la cart 800 m.
Centrum Vodic oddalone jest ok. 3 kilometry. Bazar gdzie 
można kupić świeże ryby, owoce morza, warzywa, i mięso 
znajduje się w centrum Sibenika (duży) i w centrum Vodic 
(mały).

SRIMA k/VODIC
APARTAMENT PLAVO MORE /A2

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Urokliwe miasteczko środkowej Dalmacji, położone 15 km od Šibenika, niegdyś o charakterze rybackim, obecnie jedno z najpopularniejszych kąpielisk morskich. Vodice położone są blisko 
Parku Narodowego „Krka”, Parku Narodowego „Kornati” oraz zabytkowych miast: Zadar, Sibenik, Trogir, Split. Turystów i młodzież przyciąga tętniące życiem nocnym kolorowe centrum 
miasteczka, rozświetlone licznymi lampionami, rozbawione i roześmiane dzięki tłumnie odwiedzających centrum spacerowiczów. Miasteczku przydają blasku kamieniste, żwirowe plaże, 
nadmorska promenada, kawiarenki, restauracje, sklepy. Plaże typowe dla tego wybrzeża Dalmacji środkowej raczej węższe, częściowo zacienione drzewami, pokryte drobnym żwirkiem. 
Wzdłuż plaż rozciągają się tereny rekreacyjne. W cichej, oddalonej jakieś 3 kilometry od centrum Vodic dzielnicy o nazwie Srima znajduje się elegancki apartamentowiec z apartamentami: 
Plavo More. W odległości 70–100 m od apartamentu położona jest plaża z łagodnym zejściem do morza. Naprzeciwko plaży widać mocno zadrzewioną wysepkę Prvić. Wody otaczające 
Szibenik, to prawdziwy raj dla żeglarzy, które oprócz dzikiego piękna białego krasowego kamienia szczycą się także aż 240 wyspami i skalnymi wysepkami wyrastającymi z morza. Każda 
z nich kryje jakąś tajemnicę. Chcąc poznać najbardziej znanych poławiaczy korali na Adriatyku, należy popłynąć na Zlarin, jeśli zaś interesują Cię miejsca znane z połowów morskich gąbek, 
odwiedź wyspę Krapanj. Jeśli jednak pragniesz zobaczyć coś zupełnie niespotykanego, wypłyń na pełne morze i odkryj archipelag Kornati.

UWAGA! 
ATRAKCJE W CENIE: basen.
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Ceny podane w złotych za apartament za 8 dni/7 noclegów (przed i posezon) lub 10 dni/9 noclegów w sezonie. Doba hotelowa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. 
Klimatyzacja w cenie. Dodatkowo płatne: ubezpieczenie KL-10000 EURO, NWI/NWS-15000 zł – płatne w Biurze. Taksa klimatyczna w wys. 1 Euro/os/dziennie, dzieci 12-18 lat-0,50 Euro/os/
dziennie i zwrotny depozyt, płatne na miejscu przed zakwaterowaniem, parking gratis. 
Informujemy także o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych (BP-4). Cena w takim przypadku wzrasta dla imprez 8-o dniowych o 50 zł/os., 
dla imprez 10 dniowych o 60 zł/os.

ZAKWATEROWANIE

30.04-07.05
07.05-14.05
14.05-21.05

A/8 DNI

21.05-28.05
28.05-04.06
04.06-11.06
11.06-18.06

B/8 DNI

18.06-25.06
25.06-02.07

C/8 DNI

02.07-11.07
11.07-20.07
20.07-29.07
29.07-07.08
07.08-16.08
16.08-25.08

C/10 DNI

25.08-01.09
01.09-08.09
08.09-15.09

E/8 DNI

APARTAMENT 
(2) 2180,00 2490,00 2850,00 3490,00 2480,00

APARTAMENT
(2+1), (2+2) 2280,00 2590,00 2950,00 3590,00 2580,00

UBEZPIECZENIE
NNW,KL,BAGAŻ

/POBYT
30,00 30,00 30,00 40,00 30,00

UWAGA!
• Obowiązkowy depozyt w wysokości – 100 EURO, zwracany w dniu wyjazdu.
•  Prosimy o uszanowanie sjesty mieszkańców w godzinach 13:00-15:00 i po godzinie 20:00 

w trakcie korzystania z basenu. 
• Zabroniona jest kąpiel psa w basenie. 
•    Sprzątanie końcowe płatne na miejscu w wys. 20 EURO/apartament. 

CENA OBEJMUJE:
Korzystanie z wody, prądu, zmianę pościeli jeden raz na 8/10 dni. 

UBEZPIECZNIE DODATKOWO PŁATNE:
AUTOKAR – IMPREZA 10 DNI –  30 ZŁ/OS., IMPREZA 12 DNI –  50 ZŁ/OS.,
DOJ.WŁASNY –  IMPREZA 8 DNI –  20 ZŁ., IMPREZA 10 DNI –  40 ZŁ/OS.

UWAGA! 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy 

przyjeżdżających Klientów o dostosowanie godzin przyjazdu  
do rozpoczynającej się doby pobytu w obiekcie.
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OPIS APARTAMENTU
APARTAMENT A3* dla 4-6 osób 
Powierzchnia ok. 71 m kw., klimatyzowany.
Apartament znajduje się na I piętrze i posiada oddziel-
ne wejście z klatki schodowej. Apartament składa się 
z dwóch pokoi dwuosobowych, jeden pokój z łóżkiem 

małżeńskim, drugi pokój z dwoma oddzielnymi łóżkami, 
aneksu kuchennego wyposażonego w niedużą lodówkę 
(bez zamrażalnika), kuchenkę, naczynia i sztućce, jadalni 
z dodatkowym, rozkładanym spaniem dla dwóch osób, 
dwóch łazienek, jedna z prysznicem i wc, druga z umywal-
ką i wc. Apartament jest wyposażony dodatkowo w żelaz-

ko, suszarkę do włosów, grill kuchenny elektryczny, dwa 
rowery, TV-SAT, dwa leżaki, parasol słoneczny na plażę. 
W apartamentach nie ma ręczników i ściereczek. W dniu 
wyjazdu turyści oddają apartament posprzątany. Wokół 
budynku znajduje się niewielki pas zieleni. Do apartamentu 
należy jedno miejsce parkingowe. 
PLAŻA
W odległości ok. 50–300 m od apartamentowca znajduje 
się szeroka, wysypana drobnym żwirkiem plaża. Szcze-
gólnie polecana dla dzieci lub osób słabo pływających ze 
względu na bardzo łagodne zejście do morza. W odległo-
ści od 300 m do 4 kilometrów od apartamentowca moż-
na znaleźć dobrze zorganizowane plaże także hotelowe 
(leżaki i parasole-płatne) z wejściem do morza dla osób 
dobrze pływających, plaże zadbane, czyste. 
OTOCZENIE
Najbliższy sklep, kawiarnia i restauracja znajduje się 
w odległości 300-500 m od apartamentu. Do najbliższe-
go hotelu Duje jest ok. 150 m., do hotelu Imperial z kor-
tami tenisowymi, kawiarnią i restauracją a’la cart 800 m. 
Centrum Vodic oddalone jest ok. 3 kilometry. Bazar gdzie 
można kupić świeże ryby, owoce morza, warzywa, i mię-
so znajduje się w centrum Šibenika (duży) i w centrum 
Vodic (mały).
ATRAKCJE W CENIE
Wynajem dwóch rowerów do dyspozycji przez cały okres 
pobytu – gratis.

SRIMA K/VODIC
APARTAMENT PLAVO MORE A3

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Urokliwe miasteczko środkowej Dalmacji, położone 15 km od Sibenika, niegdyś o charakterze rybackim, obecnie jedno z najpopularniejszych kąpielisk morskich. Vodice położone są blisko 
Parku Narodowego „Krka”, Parku Narodowego „Kornati” oraz zabytkowych miast: Zadar, Sibenik, Trogir, Split. Turystów i młodzież przyciąga tętniące życiem nocnym kolorowe centrum 
miasteczka, rozświetlone licznymi lampionami, rozbawione i roześmiane dzięki tłumnie odwiedzających centrum spacerowiczów. Miasteczku przydają blasku kamieniste, żwirowe plaże, 
nadmorska promenada, kawiarenki, restauracje, sklepy. Plaże typowe dla tego wybrzeża Dalmacji środkowej raczej węższe, częściowo zacienione drzewami, pokryte drobnym żwirkiem. 
Wzdłuż plaż rozciągają się tereny rekreacyjne. W cichej, oddalonej jakieś 3 kilometry od centrum Vodic dzielnicy o nazwie Srima znajduje się elegancki apartamentowiec z apartamentami: 
Plavo More. W odległości 70–100 m od apartamentu położona jest plaża z łagodnym zejściem do morza. Naprzeciwko plaży widać mocno zadrzewioną wysepkę Prvić. Wody otaczające 
Szibenik, to prawdziwy raj dla żeglarzy, które oprócz dzikiego piękna białego krasowego kamienia szczycą się także aż 240 wyspami i skalnymi wysepkami wyrastającymi z morza. Każda 
z nich kryje jakąś tajemnicę. Chcąc poznać najbardziej znanych poławiaczy korali na Adriatyku, należy popłynąć na Zlarin, jeśli zaś interesują Cię miejsca znane z połowów morskich gąbek, 
odwiedź wyspę Krapanj. Jeśli jednak pragniesz zobaczyć coś zupełnie niespotykanego, wypłyń na pełne morze i odkryj archipelag Kornati.



„Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi...”

Chorwacja Dojazd Własny

30

Chorwacja – ApARTAmENT

UWAGA! 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy 

przyjeżdżających Klientów o dostosowanie godzin przyjazdu  
do rozpoczynającej się doby pobytu w obiekcie.

Ceny podane w złotych za apartament za 8 dni/7 noclegów (przed i posezon) lub 10 dni/9 noclegów w sezonie. Doba hotelowa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. 
Klimatyzacja w cenie. Dodatkowo płatne: ubezpieczenie KL-10000 EURO, NWI/NWS-15000 zł – płatne w Biurze. Taksa klimatyczna w wys. 1 Euro/os/dziennie, dzieci 12-18 lat-0,50 Euro/os/
dziennie-płatne na miejscu przed zakwaterowaniem, parking gratis.  Informujemy także o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych (BP-4). Cena 
w takim przypadku wzrasta dla imprez 8-o dniowych o 50 zł/os., dla imprez 10 dniowych o 60 zł/os.

ZAKWATEROWANIE

30.04-07.05
07.05-14.05
14.05-21.05
21.05-28.05
28.05-04.06

8 DNI

04.06-11.06
11.06-18.06
18.06-25.06
25.06-02.07

8 DNI

02.07-11.07
11.07-20.07
20.07-29.07
29.07-07.08
07.08-16.08
16.08-25.08

10 DNI

25.08-01.09

8 DNI

01.09-08.09
08.09-15.09
15.09-22.09

8 DNI
APARTAMENT 

(4+2) 2400,00 2600,00 3900,00 2700,00 2600,00

APARTAMENT
(6+1) 2500,00 2700,00 4000,00 2800,00 2700,00

APARTAMENT
(6+2) 2600,00 2800,00 4100,00 2900,00 2800,00

UBEZPIECZENIE 
NNW,KL, BAGAŻ/POBYT  30,00 30,00 40,00 30,00 30,00

CENA OBEJMUJE:
Korzystanie z wody, prądu, zmianę pościeli jeden raz na 7/10 dni. Sprzątanie końcowe płatne na miejscu w wys. 30 EURO/apartament. Taksa klimatyczna płatna na miejscu w wys. 1 EURO/os/dziennie, 
dzieci 12–18 lat – 50%.
UWAGA! 
 W apartamencie przewidziano spanie dla 6 osób. Dla każdej dodatkowej osoby – zorganizowanie spania (materac, pościel) w gestii Klienta.
•  Informujemy także o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych (BP-4), cena w takim przypadku wzrasta dla imprez 8-o dniowych o 50 zł/os., dla imprez 

10 dniowych o 60 zł/os.
• Obowiązkowy depozyt w wysokości – 100 EURO, zwracany w dniu wyjazdu.
• Zwierzęta mile widziane do 5 kg, dodatkowa opłata na miejscu w wys. 5 EURO/dziennie. 
• Prosimy o uszanowanie sjesty mieszkańców w godzinach 13:00–15:00 i po godzinie 20:00 w trakcie korzystania z basenu. 
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OPIS APARTAMENTU
APARTAMENT 3* dla 4 (2+2) osób 
Powierzchnia 46 m kw., Klimatyzowany apartament 
znajduje się na I piętrze i posiada oddzielne wejście. 
Apartament składa się z jednego pokoju dla 2 os, z łóż-
kiem małżeńskim (180 x 200), livingu z łóżkiem roz-
kładanym dla 1–2 os., (160 x 190), aneksu kuchennego 
wyposażonego w lodówkę z zamrażalnikiem, kuchenkę, 
naczynia i sztućce, łazienki, z prysznicem i wc, balkonu. 
Dodatkowo wyposażony w  Wi-Fi, zmywarkę do my-
cia naczyń, suszarkę do włosów, żelazko. Apartament 

posiada także klucz automatyczny do rampy parkingo-
wej, wejścia głównego i światła na klatce schodowej. 
W apartamentach nie ma ręczników i ściereczek. W dniu 
wyjazdu turyści oddają apartament posprzątany. Wokół 
budynku znajduje się pas zieleni. Do apartamentu należy 
jedno miejsce parkingowe. 
PLAŻA
W odległości ok. 50–300 m od apartamentowca znajduje 
się szeroka, wysypana drobnym żwirkiem plaża. Szcze-
gólnie polecana dla dzieci lub osób słabo pływających ze 
względu na bardzo łagodne zejście do morza. W odległo-
ści od 300 m do 4 kilometrów od apartamentowca moż-

na znaleźć dobrze zorganizowane plaże także hotelowe 
(leżaki i parasole-płatne) z wejściem do morza dla osób 
dobrze pływających. 
OTOCZENIE
Najbliższy sklep, kawiarnia i restauracja znajduje się w od-
ległości 300–500 m od apartamentu. 
Do najbliższego hotelu Imperial z kortami tenisowymi, ka-
wiarnią i restauracją a’la cart 800 m.
Centrum Vodic oddalone jest ok. 3 kilometry. Bazar gdzie 
można kupić świeże ryby, owoce morza, warzywa, i mięso 
znajduje się w centrum Sibenika (duży) i w centrum Vodic 
(mały).

SRIMA k/VODIC
APARTAMENT PLAVO MORE /A4

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Urokliwe miasteczko środkowej Dalmacji, położone 15 km od Ŝibenika, niegdyś 
o charakterze rybackim, obecnie jedno z najpopularniejszych kąpielisk morskich. 
Vodice położone są blisko Parku Narodowego „Krka”, Parku Narodowego „Kor-
nati” oraz zabytkowych miast: Zadar, Sibenik, Trogir, Split. Turystów i młodzież 
przyciąga tętniące życiem nocnym kolorowe centrum miasteczka, rozświetlone 
licznymi lampionami, rozbawione i roześmiane dzięki tłumnie odwiedzających 
centrum spacerowiczów. Miasteczku przydają blasku kamieniste, żwirowe plaże, 
nadmorska promenada, kawiarenki, restauracje, sklepy. Plaże typowe dla tego 
wybrzeża Dalmacji środkowej raczej węższe, częściowo zacienione drzewami, po-
kryte drobnym żwirkiem. Wzdłuż plaż rozciągają się tereny rekreacyjne. W cichej,  
oddalonej jakieś 3 kilometry od centrum Vodic dzielnicy o nazwie Srima znajdu-
je się elegancki apartamentowiec z apartamentami: Plavo More. W odległości 
70–100 m od apartamentu położona jest plaża z łagodnym zejściem do morza. 
Naprzeciwko plaży widać mocno zadrzewioną wysepkę Prvić. Wody otaczające 
Szibenik, to prawdziwy raj dla żeglarzy, które oprócz dzikiego piękna białego kra-
sowego kamienia szczycą się także aż 240 wyspami i skalnymi wysepkami wyra-
stającymi z morza. Każda z nich kryje jakąś tajemnicę. Chcąc poznać najbardziej 
znanych poławiaczy korali na Adriatyku, należy popłynąć na Zlarin, jeśli zaś intere-
sują Cię miejsca znane z połowów morskich gąbek, odwiedź wyspę Krapanj. Jeśli 
jednak pragniesz zobaczyć coś zupełnie niespotykanego, wypłyń na pełne morze 
i odkryj archipelag Kornati.

Dojazd Własny ApARTAmENT – Chorwacja
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Chorwacja – ApARTAmENT

Ceny podane w złotych za apartament za 8 dni/7 noclegów (przed i posezon) lub 10 dni/9 noclegów w sezonie. Doba hotelowa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. 
Klimatyzacja w cenie. Dodatkowo płatne: ubezpieczenie KL – 10000 EURO, NWI/NWS – 15000 zł – płatne w Biurze. Taksa klimatyczna w wys. 1 Euro/os/dziennie, dzieci 12–18 lat – 0,50 Euro/os/
dziennie – płatne na miejscu przed zakwaterowaniem, parking gratis. 

ZAKWATEROWANIE

30.04-07.05
07.05-14.05
14.05-21.05

8 DNI

21.05-28.05
28.05-04.06
04.06-11.06
11.06-18.06

8 DNI

18.06-25.06
25.06-02.07

8 DNI

02.07-11.07
11.07-20.07
20.07-29.07
29.07-07.08
07.08-16.08
16.08-25.08

10 DNI

25.08-01.09
01.09-08.09
08.09-15.09

8 DNI
APARTAMENT 

(2) 2180,00 2490,00 2850,00 3490,00 2480,00

APARTAMENT
(2+2) 2280,00 2590,00 2950,00 3590,00 2580,00

TAKSA DOROSŁY
DZ. 12-18 L

 30,00 
 20,00

 30,00
 20,00 

 40,00
 20,00 

 30,00
 20,00 

 30,00
 20,00 

UBEZPIECZENIE
NNW,KL,BAGAŻ

/POBYT
 30,00   30,00  40,00  30,00  30,00

CENA OBEJMUJE:
Korzystanie z wody, prądu, zmianę pościeli jeden raz na 7/10 dni. Sprzątanie końcowe płatne na miejscu w wys. 20 EURO/apartament. Taksa klimatyczna płatna na miejscu w wys. 1 EURO/os/dziennie, 
dzieci 12–18 lat – 50%.

UWAGA! 
• W apartamencie przewidziano spanie dla 2–4 osób. 
• Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy przyjeżdżających Klientów o dostosowanie godzin przyjazdu do rozpoczynającej się doby pobytu w obiekcie.
•  Informujemy także o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych (BP-4), cena w takim przypadku wzrasta dla imprez 8-o dniowych o 50 zł/os., dla imprez 

10 dniowych o 60 zł/os. 
• Obowiązkowy depozyt w wysokości – 100 EURO, zwracany w dniu wyjazdu.
• Prosimy o uszanowanie sjesty mieszkańców w godzinach 13:00-15:00 i po godzinie 20:00 w trakcie korzystania z basenu. 

ATRAKCJE W CENIE
Wynajem dwóch rowerów do dyspozycji przez cały okres pobytu.
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Opis miejcowości – strona 26/27 katalogu.
Instruktorzy jogi:
Prowadzący: Paweł Kamiński – nauczyciel jogi, coach
                         Izabela Kamińska – nauczyciel jogi, fizjoterapeuta
W programie zajęć przewidywana jest praca z ciałem zależnie od indywidual-
nych potrzeb (elementy fizjoterapii, praca z kręgosłupem i powięziami – FASCIAL 
YOGA), jak również grupowy coaching ze szczególnym uwzględnieniem technik 
relaksacyjnych.

Szczegóły oferty na stronie www.akademiajogi.pl

WAKACJE Z JOGĄ
NOVI VINODOLSKI

APARTAMENTY 3* W PRYWATNYCH DOMACH

ApArtAment – 

Ceny podane w złotych za osobę z przejazdem obejmują: 12 dni/9 noclegów, wynajem apartamentu od godziny 15.00–23:00  w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu, ubezpieczenie KL – 10000 
EURO, NWI i NWS – 15000 zł , bagaż – 1000 zł, przejazd Katowice – Chorwacja – Katowice autokarem LUX (klimatyzacja, wc, video, barek), klimatyzacja. Dodatkowo płatne: obiadokolacje w ho-
telu Lišanj z napojami (wino, piwo, soki, woda)w wysokości – 390 zł/os. pow. 12 lat., dzieci od 4–11,99 lat – 200 zł., do 4,99 lat – gratis., taksa klimatyczna w wys. 9 EURO/os/pobyt, dzieci 12–18 
lat – 50% , jednorazowa opłata meldunkowa – 2,50 EURO/os.  Cena obejmuje także: pościel, ręczniki, naczynia i sprzęty kuchenne, generalne sprzątanie, papier toaletowy,. W cenie korzystanie 
z infrastruktury hotelu  Lišanj (basen, animacje), korty tenisowe(płatne).  Wynajem salki w hotelu w przypadku niepogody – gratis.

Termin 15.08-24.08.2015

MIEJSCE W APARTAMENCIE DOROSŁY/SZKOLENIE JOGI BEZ SZKOLENIA JOGI

1540,00 1240,00

DOSTAWKA DLA DZIECI

DZIECKO OD 0–4,99 LAT – 650,00

DZIECKO OD 5–9,99 LAT – 950,00
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OPIS MIEJSCOWOŚCI
Patrz strona 21.
SZKOLENIE TENISOWE
Tygodniowe bardzo intensywne szkolenie pozwoli Państwu 
znacząco podnieść swoje umiejętności tenisowe. Będziemy 
mieli do dyspozycji profesjonalnie przygotowane korty teni-
sowe, zlokalizowane nad samym morzem, zaledwie 10 m 
od hotelu Pinia. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 
8–11 i od 16–19. Piąty dzień pobytu jest wolny od treningów 
i można go wykorzystać na odpoczynek albo wycieczkę. 
Jeden trener prowadzi zajęcia z czteroosobową grupą ćwi-
czących (grupa dzieci może liczyć 8 uczestników). Każda 
grupa ma zagwarantowane dwa półtoragodzinne treningi 
dziennie, jeden przed a drugi po południu.
Program szkolenia, który jest dostosowany do wieku 
i umiejętności uczestników opracowują profesjonalni in-
struktorzy tenisa z renomowanego Klubu Sportowego 
„Tennis Life” z Brwinowa, który zajął drugie i czwarte  miej-
sce w Polsce w konkursie Klub Roku 2012 i 2013 Tenis10.
OPIS APARTAMENTÓW   
PINIA RESIDENCE 3*
Kompleks apartamentów Pinia Residence jest  usytuowa-
ny  bezpośrednio nad morzem, kilkanaście minut space-

rem od starej części miasta Poreč. Posiada on doskonałe 
zaplecze sportowo-rekreacyjne, co spodoba się miłośni-
kom aktywnego wypoczynku.
OPIS APARTAMENTÓW  
PINIA RESIDENCE 3* 
Klimatyzowane i nowocześnie urządzone apartamenty 
dla 2–5 osób, położone przy plaży z widokiem na Adriatyk. 
APARTAMENTy DLA   2–3 OSÓb.
Powierzchnia  około 23 m kw., z balkonem lub tarasem od 
strony morza, SAT TV, sypialnia, pokój dzienny z rozkłada-
ną sofą, aneks kuchenny.
APARTAMENTy DLA 4 OSÓb
Powierzchnia  ok. 31 m kw., z balkonem lub tarasem od 
strony morza, SAT TV, sypialnia z dwoma łóżkami rozdziel-
nymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą, aneks kuchenny.
ATRAKCJE HOTELU PINIA 3*
Dla gości apartamentów dostępne są wszystkie atrak-
cje hotelu. tj. strefa wellness z sauną fińską i turecką, 
jacuzzi oraz basen zewnętrzny z morską wodą. Po-
nadto, można korzystać z wielofunkcyjnych boisk, sali 
rekreacyjnej oraz centrum kosmetycznego z masażami 
w ofercie. Dla osób aktywnych, hotel umożliwia wy-
najem rowerów oraz sprzętu do rekreacji w wodzie, 

a wolnym czasie będzie można zagrać w  siatkówkę 
na boiskach znajdujących się na plaży. Oczywiście nie 
zapomniano o najmłodszych i przygotowano dla nich 
plac zabaw oraz  mini klub „Maro”. Natomiast dla tych 
nieco starszych, dwa razy w tygodniu hotel przygoto-
wuje wieczory tematyczne.  Hotel oferuje także bez-
płatne wypożyczanie rowerów. 
WYŻYWIENIE All INCLUSIVE LIGHT
Obejmuje wyżywienie dwa razy dziennie od kolacji (bufet) 
do śniadania (bufet).  Napoje lokalne do kolacji w cenie. 
Do dyspozycji gości pozostaje również bar. 
PLAŻA
Niedaleko hotelu znajduje się nowa i piaszczysta plaża, 
częściowo trawiasta, częściowo wybetonowana, z ła-
godnym zejściem do morza, które jest dogodne dla dzieci 
i osób niepływających. Plaża została zagospodarowa-
na, z możliwością wypożyczenia leżaków i parasoli oraz 
sprzętu pływającego (dodatkowo płatne). Na plaży znaj-
duje się także plac zabaw dla dzieci.
SPORT
Centrum sportowo-rekreacyjne w pobliżu hotelu 
proponuje wynajem rowerów, rowerów wodnych, 
skuterów, kajaków, leżaków i parasoli. Oprócz tego  
17 kortów tenisowych, boiska do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę nożną, minigolf, tenis stołowy, siat-
kówkę plażową. Tereny tenisowe oddalone tylko 10 
metrów od hotelu. 
ZAbAWA I ANIMACJE
Wieczorna muzyka w hotelu, bogate animacje dla doro-
słych i dla dzieci oraz zorganizowane programy sportowo-
-rekreacyjne. Klub „ Maro” z bezpłatnymi napojami dla 
dzieci od 4 do 12 lat, klipery, bilard, gry video z serwowa-
nym bezpłatnie poczęstunkiem (lody, ciastka).
USŁUGI DODATKOWE
Bezpłatny parking dla gości apartamentów Pinia, płat-
ny kącik internetowy, podłączenie WiFi w korytarzu, 
lobby barze i centrum wellness. Płatna usługa opieki 
nad dziećmi.

RODZINNE WCZASy Z PROFESJONALNyM SZKOLENIEM TENISOWyM - 10 DNI
 PÓŁWYSEP ISTRIA 

APARTAMENTy PINIA RESIDENCE 3*

Ceny podane w złotych za imprezę 10-dniową zawierają: 9 noclegów w klimatyzowanych apartamentach, wyżywienie: śnia-
dania (bufet), kolacje (bufet), napoje do kolacji w cenie (dla gości apartamentów Pinia), taksę klimatyczną, ubezpieczenie 
(KL-10000 Euro, NWI – 15000 zł, NWS- 15000 zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym) firmy Signal Iduna, drink 
powitalny, szkolenie tenisowe. Parking dodatkowo płatny na recepcji w wys. 3 EURO/dziennie. Doba hotelowa 14:00–10:00. 

TERMIN POBYTU: 02.07–11.07.2015

PObyT

DOSTAWKA

DOROSŁY DOROSŁY DZIECKO 0-11
,99 LAT

SZKOLENIE bEZ SZKOLENIA bEZ SZKOLENIA

APARTAMENT
2,3,4 OSOBOWY 2490,00 2490,00 70,00 

DZIECKO 7–11,99 LAT

SZKOLENIE

SZKOLENIE TENISOWE 980,00 870,00



Plavo More d.o.o. za Turizam
Srima XVII 30C



Ilona Michalska
B.P. Michalska-Travel

05-807 Podkowa Leśna, ul. Łosia 11
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