CHORWACJA WŁOCHY
obóz wypoczynkowy
#plażowanie #zwiedzaniesanmarino #ciekawyprogram

wiek

12–18 lat

uczestników:
czas trwania:

11 dni

transport: autokar
zwiedzanie: Zagrzeb, Jeziora Plitwickie,
Wyspa KrK, Wenecja

Chorwacja – Zagrzeb, Jeziora Plitwickie, plaża Baśka,
Wyspa Krk wraz ze starożytnym miastem Omišalj,
uro-kliwe portowe miasta Rijeka i Opa ja.
Włochy – Wenecja, miasteczka na Riwierze
Adriatyckiej, San Marino.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd
nocny przez Czechy, Austrię, Słowację w stronę
Chor-wacji.
2 DZIEŃ Dojazd do Zagrzebia w godzinach południowych. Zwiedzanie miasta. Spacer ulicami Zagrzebia przez
pl. Bana Jelačiča z fontanną z XVII w. do Kaptolu

– najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogotyckiej
katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych cmentarzy w
Eu-ropie – Mirogoj, który stanowi swoiste muzeum
pod gołym niebem. Wyjazd w stronę Kraljevica.
Dojazd do hotelu i zakwaterowanie, kolacja.
3-4 DZIEŃ Realizacja programu:
Pobyt w Kraljevica – urokliwym miejscu leżącym
nad zatoką Dubno w pobliżu wyspy Krk, wspólne
plażowanie, zwiedzanie okolicy i szansa poczucia
wyjątkowego, chorwackiego klimatu:
• zwiedzanie starożytnego miasta OMIŠALJ i stolicy
wyspy – MIASTA KRK.
• pobyt na najpiękniejszej plaży na wyspie – PLAŻA
BAŠKA, kąpiel w lazurowej wodzie.
• zwiedzanie CRIKVENICA – miasta w dolinie winorośli

– Vinodol,
• wspólne wieczory animacyjne i zabawa na
dyskotekach.
5 DZIEŃ Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do Parku Narodowego JEZIOR PLITWICKICH – jednej
z największych atrakcji turystycznych Chorwacji! Park
słynie z 16 lazurowych jezior połączonych 92 wodospadami i figuruje na liście UNESCO, zwiedzanie. Wyjazd w
stronę Włoch – Riwiery Adriatyckiej. Po drodze
zwiedzanie RIJEKI – trzeciego największego miasta
portowego w Chorwacji, nad którym stoi XIII wieczna
twierdza. To miejsce zadziwia wszystkich pięknymi
jachtami, łodziami i żaglowcami. Po kolacji przejazd do
luksusowego ośrodka nadmorskiego OPATIJA. Wieczorne zwiedzanie przepięknie oświetlonego miasta
leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny na
Riwierę Adriatycką.

• spacery po bulwarze i uliczkach – okazja do
spróbowania słynnych włoskich lodów i pizzy
• zabawy integracyjne, sportowe, zajęcia
rekreacyjne, quizy z nagrodami
• wieczorne wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne)

– przy chętnej grupie
10 DZIEŃ Wyjazd w stronę WENECJI. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem. Rejs statkiem do Placu św.
Marka, spa-cer od Mostu Westchnień, obok Pałacu
Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. Wyjazd w
drogę powrotną do Polski.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Obiekt Uvala Sco (Chorwacja) położony jest nad
spokojną zatoką Dubno w pobliżu wyspy Krk.
Pokoje: 2, 3, 4-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: Pierwszy posiłek w Chorwacji kolacja w
dniu przyjazdu. W hotelu w Chorwacji – śniadania,
lunch i kolacja. Lunch box ostatniego dnia pobytu.
Hotel ***/** w Cesana co lub inny regionie Emilia
Ro-mania (Włochy). Pokoje: 3, 4 i 5-osobowe z
łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja
– dania serwowane, woda do posiłków (napoje
dodatkowo płatne). Suchy prowiant na drogę powrotną.
Dodatkowo śniadanie w drodze do hotelu we Włoszech.
Pierwsze świadczenie w hotelu we Włoszech – obiad,
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu. W trakcie całodniowych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu.
Dodatkowe posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy (podczas
podróży do Emilia Romania).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Obiekcie Uvala Sco
(Chorwacja) w pokojach 2,3 lub 4 osobowych z łazien-

•
•
•
•
•

kami, 4 noclegi w Hotelu ***/** w Cesana co lub
inny regionie Emilia Romania (Włochy) w
pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami
wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch,
kola-cja, suchy prowiant na drogę powrotną
opieka wychowawców, medyczna
program obozu
ubezpieczenie AXA: KL 10 000 EUR, NNW 2000
EUR, bagaż 200 EUR
Krajowy Fundusz Turystyczny, podatek VAT

6-9 DZIEŃ Dojazd do hotelu w godzinach porannych,
śniadanie. Zakwaterowanie w hotelu w godzinach
okołopołudniowych. Podczas pobytu:

WAŻNE INFORMACJE

• wycieczka autokarowa do REPUBLIKI SAN MARINO,
półdniowe zwiedzanie najstarszej republiki Euro-py,
założonej w IV w. To malutkie Państwo posiada
własną mennicę, znaczki pocztowe oraz drużynę
piłkarską. W programie zwiedzania: Brama św. Franciszka, Ogrody, Grota Łuczników, Bazylika św. Marino,
Piazza della Liberta z Ratuszem, trzy sztandarowe
wieże: La Guaita, La Cesta i La Montale oraz czas
wolny przeznaczony na zakupy (strefa bezcłowa)

• kaucja zwrotna obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników, zwrot w ostatnim dniu
• pieniądze na realizację programu, opłaty klimatyczne
oraz kaucję kadra zbiera pierwszego dnia
w autokarze

• plażing – smażing czyli relaks na słonecznej plaży

• uczestnik zobowiązany jest do posiadania
ważnego paszportu lub dowodu osobistego min.
pół roku od daty powrotu z imprezy

• zalecamy o zabranie karty EKUZ
• prosimy o zabranie jednego bagażu zasadniczego
oraz bagaż podręczny
• sugerowane kieszonkowe ok 100 EUR

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel

impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel

oraz www.wwwatas..pl

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
POK-C-2

18.07–28.07.2019

1999 PLN

Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się
na nią minimum 30 osób. Przy braku minimalnej
liczby osób, impreza może zostać przez
organizatora
odwołana
bez
ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub
zadośćuczynienia. Organizator powiadamia o tym
fakcie nie później niż 10 dni przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• transport - 100 zł
• obowiązkowa opłata na bilety wstępu i usługi przewodnickie podczas realizacji programu: 60 EUR

• opłata klimatyczna: ok. 9 EUR
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR

Wycieczki FAKULTATYWNIE
PŁATNE NA MIEJSCU
Realizowane przy min. 15 uczestnikach
• wycieczka do Parku Rozrywki Mirabilandia: 30 EUR

• wycieczka do Rzymu: 65 EUR
• wycieczka do Parku Wodnego Aquafun: ok. 25 EUR
• dyskoteki (wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.): Carnaby:

10 EUR wstęp, Altromondo: ok. 15-20 EUR wstęp
Więcej informacji na www.atas.pl

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić
do 5 dni od daty zawarcia umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3%
ceny całkowitej
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle:
120 PLN
• gwarancja niezmienności ceny: 80 PLN

Liczba dostępnych miejsc: 15

Zgłoszenia:
Ewa Wisełka, nauczyciel języka
niemieckiego, tel. 509 267 930

