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Chorwacja – Bośnia i Hercegowina  -  z wypoczynkiem nad 
Adriatykiem   termin  6 – 15.08.2020 

 
 

  6.08.2020 (czwartek) 
Wyjazd Śrem Lidl  godz. 16.00 

 Przejazd w kierunku Chorwacji  i Bośni i Hercegowiny. 
 

7.08.2020 (piątek) 
Dojazd na miejsce zakwaterowania - Hotel Ivona *** Medjugorje . Możliwość 

skorzystania z przyhotelowego basenu. Obiadokolacja . 
  

8.08.2020 (sobota) 
Śniadanie . Wyjazd  do Chorwacji na Riwierę Makarską – całodzienny odpoczynek, 

plażowanie i kąpiel w Adriatyku. Powrót do Medjugorie. Obiadokolacja.  
Wieczór integracyjny  z muzyką i degustacją lokalnych trunków 

 

9.08.2020 (niedziela) 
Śniadanie. Przejazd do Mostaru  – spotkanie z przewodnikiem - stolica Hercegowiny, 

klimatyczna granica Wchodu i Zachodu z kamiennym starym mostem, meczetami i 
niepowtarzalnym klimatem. Czas wolny . Przejazd na Wodospady Kravica – z 

krystaliczną wodą i malowniczym położeniem – kąpiele i plażowanie.  
Powrót do Medjugorie. 

 

10.08.2020 (poniedziałek) 
Śniadanie . Wyjazd nad Adriatyk – całodzienne plażowanie z odpoczynkiem.  

Powrót i obiadokolacja w Medjugorje. 
Dla chętnych wejście  na Górę Objawień. 

 

11.08.2020 (wtorek) 
Śniadanie . Plażowanie,  możliwość  fakultatywnego rejsu statkiem po Adriatyku.   

Powrót i obiadokolacja  Medjugorje. 
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12.08.2020 (środa) 
Śniadanie . Wyjazd nad Adriatyk – całodzienne plażowanie z odpoczynkiem.  

 Powrót  i obiadokolacja . 
 

13.08.2020 (czwartek) 
Śniadanie. Całodziennie plażowanie i odpoczynek nad Morzem Adriatyckim. 

Powrót do Medjugorje. Obiadokolacja. 
 

14.08.2020 (piątek) 
Śniadanie i pakowanie bagaży. Wyjazd z Medjugorje ok. godziny 10.00 

 

15.08.2020 (sobota) 
Powrót Śrem w godzinach porannych. 

 
 

Koszt wyjazdu:  1.690  zł/os + 30 Euro/os (rejs statkiem + Wodospady Kravica 
 

 

Cena zawiera : przejazd  autokarem ( klimatyzacja, bar, dvd, toaleta), 7 noclegów w hotelu 
*** w Medjugorje  (klimatyzacja, wifi, basen, pokoje z łazienkami), 7 śniadań bufetowych , 
7 obiadokolacji  bufetowych z napojami (woda, soki, wino w cenie) , wieczorek integracyjny 
z degustacją lokalnych trunków,  zwiedzanie z przewodnikiem Mostaru ,parkingi, 
ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota na całej trasie. 
 
Należy zabrać ze sobą prowiant na drogę oraz obuwie do kąpieli.  
W autokarze można  kupić  ciepłe i zimne napoje. 
 Istnieje możliwość  zmiany kolejności wyjazdów. 
Na wyjazd obowiązuje ważny dowód osobisty lub paszport. 
 
 
 


