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SUPER WCZASY 2017 

CHORWACJA- PÓŁWYSEP  ISTRIA 

ze zwiedzaniem jednej z najpiękniejszych jaskiń w 
Europie / JASKINIA POSTOJNA W SŁOWENII / 

1 dzień: wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Czechy, 
Austrię, Słowenię 
2 dzień: przyjazd Chorwacji w godzinach rannych  - zakwaterowanie w 
apartamentach w Medulinie, nocleg. 
2 -10  dzień: pobyt w Medulinie połączony z wycieczkami fakultatywnymi 
11  dzień: w godzinach dopołudniowych wyjazd do Słowenii- możliwość zwiedzenia 
Jaskiń w POSTOJNEJ - jedna z największych na świecie. Pierwsze wzmianki 
pochodzą o niej z XIII wieku. W dotąd zbadanych 25 km labiryntów korytarzy 
znajdują się różnorodne formy naciekowe. W korytarzu głównym kursuje kolejka, 
a w dolnej części płynie podziemna rzeka PIVKA. Wstęp do Jaskiń 20 Euro 
12  dzień: przyjazd do kraju w godzinach południowych 

 
TERMIN:  23.06.- 04.07.2017     CENA: 1.560,00 zŁ/os 

             03.07.- 11.07.2017     CENA: 1.560,00 zł/os.  

             10.07.- 18.07.2017     CENA: 1.560,00 zł/os.   

             17.07.- 28.07.2017     CENA: 1.700,00 zł/os 

             27.07.- 07.08.2017     CENA; 1.700,00 zł/os. 

             06.08. - 17.08.2017    CENA; 1.700,00 zł/os. 

             16.08.-  27.08.2017    CENA: 1.560,00 zł/os. 

      26.08.- 06.09.2017     CENA: 1.450,00 zł/os.  

      05.09.- 16.09.2017     CENA: 1.350,00 zł/os.  

              

CENA OBEJMUJE:  

Zakwaterowanie : 

-APARTAMENTY  2, 4 – osobowe / 2+2/   i 6-osobowe /4+2/  kompletnie 
wyposażone, łazienka, aneks kuchenny-    9 noclegów 
-wyżywienie 2  x dziennie / śniadania, obiadokolacje /  
-rezydent na miejscu , pilot na trasie przejazdu  do i z Chorwacji 
-ubezpieczenie KL i NNW 
-transport autokarem lux 
 

Wycieczki  fakultatywne: 
PULA   15 EURO - słynąca  przede wszystkim z tego, że odziedziczyła wspaniałe 
dzieła artystów, którzy na przestrzeni wieków pozostawili tutaj swój ślad, ale także 
szczyci się tym, że natura podarowała jej łagodny śródziemnomorski klimat i 
morze ogłoszone najczystszym w regionie śródziemnomorskim. Jest to miasto 
kultury, wsławione przez rzymską Arenę z III wieku p.n.e. Arena już od lat jest 
miejscem odbywania się licznych festiwali i koncertów, z których najbardziej znany 
to Festiwal Filmowy w Puli.    
KANAŁ LIMSKI 35 EURO + ROVINJ / najbardziej urokliwe miasteczko północnej 
Chorwacji / 
Kanał Limski o długości 11 kilometrów, miejsce gdzie morze wcina się w ląd, jest jednym z 
najpiękniejszych istryjskich krajobrazów chronionych, a ze względu na faunę morską, jego część 
podwodna została ogłoszona rezerwatem morskim. Jest to najbardziej znane miejsce hodowli 
małży i ryb na Istrii.  

UWAGA;NA MIEJSCU PŁATNA TAKSA KLIMATYCZNA – 1 EURO/DZIENNIE , 
DZIECI DO LAT 12 NIE PŁACĄ TAKSY , DO 18 lat – 0,5 EURO/DZIENNIE 
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