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                   CHORWACJA – BOŚNIA i HERCEGOWINA 
zwiedzanie i plażowanie , dwa tranzyty termin   31.08 – 9.09.2020 

 

31.08.2020 (poniedziałek)  
Wyjazd Śrem  - parking Lidl godz. 4.00.  

Przejazd na nocleg tranzytowy (Chorwacja). Obiadokolacja. 
 

1.09.2020 (wtorek)  
Śniadanie i wykwaterowanie. Wyjazd do Szybenika – spacer z przewodnikiem urokliwymi  

uliczkami starego miasta, zabytkowa architektura ,średniowieczna katedra św. Jakuba, 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjazd , na trasie postój  przy 

Figurze  Gospa od Puta . Przyjazd do Medjugorje – Bośnia i Hercegowina.  
Zakwaterowanie Hotel Ivona *** Medjugorje. Obiadokolacja.  

Wieczorek integracyjny z muzyką i degustacją lokalnych trunków . 
 

2.09.2020 (środa) 
Śniadanie . Przejazd do Mostaru – spotkanie z przewodnikiem - stolica Hercegowiny, 

klimatyczna granica Wchodu i Zachodu z kamiennym starym mostem, meczetami i 
niepowtarzalnym klimatem. Przejazd na Wodospady Kravica  – tzw. „Kawałek raju” z 

krystaliczną wodą i malowniczym położeniem. Kąpiele i plażowanie. 
Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja. Dla chętnych wejście  na Górę Objawień. 

 

3.09.2020 (czwartek) 
Śniadanie . Wyjazd  do Chorwacji na Riwierę Makarską – całodzienny odpoczynek, 

plażowanie i kąpiel w Adriatyku. Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja .  
 

4.09.2020 (piątek) 
Śniadanie. Wyjazd do Dubrownika „Perły Adriatyku”-  spotkanie z przewodnikiem, 

przejście Bramą Pile  do Fontanny Onofria, główna ulica Stradun , Kolumna Rolanda.  
Powrót do Medjugorie .Obiadokolacja. 

 

5.09.2020 (sobota) 
Śniadanie. Plażowanie,  możliwość  fakultatywnego rejsu statkiem po Adriatyku z fish 

piknikiem. Powrót i obiadokolacja  Medjugorje. 
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 6.09.2020 (niedziela) 
Śniadanie. Wyjazd do Jablanicy - miasta znanego ze zwycięskiej Bitwy nad Neretwą, 

słynny, malowniczy most zrekonstruowany na potrzeby nominowanego do Oskara filmu 
„Bitwa nad Neretwą”. Dla chętnych możliwość degustacji jagnięciny.  

Przejazd do Blagaju (orientalny turecki klimat) – biały klasztor derwiszów na skale  tuz 
obok wprost z jaskini wypływa rzeka Buna. Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja. 

 

7.09.2020 (poniedziałek) 
Śniadanie i wykwaterowanie. Po drodze postój w Zadarze – mieście zwanym "małym, 

chorwackim Rzymem". – spacer z przewodnikiem: Starówka, "Morske Orgulje" - jedyny w 
swoim rodzaju cud architektoniczny – wodna symfonia. Czas wolny. 

   Przejazd na nocleg tranzytowy. Obiadokolacja 
 

8.09.2020 (wtorek) 
Śniadanie. Wyjazd , po drodze  postój  w  Wiedniu spacer  po mieście z przewodnikiem  -  

(2 godziny). Czas wolny na kawę i torcik  Sachera. Przejazd na Wzgórze Kahlenberg.  
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

9.09.2020 (środa) 
Przyjazd Śrem w godzinach porannych….  

 

Koszt wyjazdu : 1.950 zł/os  + 30 Euro (rejs statkiem + Wodospady Kravica) 
 

Cena zawiera : przejazd  autokarem ( klimatyzacja, bar, dvd, toaleta), 6 noclegów w hotelu *** w 
Medjugorje (klimatyzacja, wifi, basen, pokoje z łazienkami ),  2 x nocleg tranzytowy na terenie 
Chorwacji  (pokoje z łazienkami), 8 śniadań , 8 obiadokolacji , wieczorek integracyjny z degustacją 
lokalnych trunków, bilet wstępu w Blagaju, zwiedzanie z przewodnikiem  Szybenika, Mostaru , 
Dubrownika, Zadaru, Wiednia, parkingi, ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota. 
Należy zabrać ze sobą prowiant na drogę oraz obuwie do kąpieli.  
W autokarze można nabyć ciepłe i zimne napoje.  
Istnieje możliwość  zmiany kolejności wyjazdów. 
Na wyjazd obowiązuje ważny dowód osobisty lub paszport. 


