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"DALMATYŃSKA PRZYGODA" 

ZADAR-TROGIR-SPLIT-RIWIERA MAKARSKA-DUBROWNIK-JEZIORA PLITWICKIE (6 DNI) 

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników przed szkołą o ustalonej godzinie; wyjazd do Chorwacji; 

2 dzień 

W późnych godzinach rannych przyjazd do ZADARU i wizyta w centrum miasta, 

pochodzącego aż z IX w p.n.e.: Organy Morskie, katedra św. Anastazji, rotunda 

św. Donata i pozostałości rzymskiego forum; przejazd do hotelu w okolicy Splitu; 

obiadokolacja i nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie; wycieczka do PARKU NARODOWEGO RZEKI KRKA, gdzie zaskakuje 

kalejdoskop cudownych wodospadów na rzece płynącej przez krasowe wąwozy; przejazd do SZYBENIKA: spacer 

przez starówkę do jednego z najpiękniejszych kościołów Dalmacji - katedry św. Jakuba; powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do TROGIRU i zwiedzanie wyspy średniowiecznego miasta ukwieconego roślinnością 

śródziemnomorską; podziwianie widoków morza i wysp z promenady oraz spacer uliczkami do rynku z ratuszem 

i katedrą św. Wawrzyńca, odpoczynek w cieniu malowniczych pałaców miejskich; przejazd do SPLITU - 

dalmatyńskiej metropolii: spacer nadmorskim deptakiem z palmami i zwiedzanie pozostałości Pałacu Dioklecjana; 

przejazd słynną RIWIERĄ MAKARSKĄ; przyjazd do hotelu na Riwierze Dalmatyńskiej na obiadokolację i nocleg; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd do DUBROWNIKA - zwiedzanie kamiennej starówki miasta zwanego "Perłą Adriatyku" i 

najdłuższego systemu fortyfikacji w Europie: Spacer od Wielkiej Fontanny Onufrego, przez Placa, tętniącą życiem 

arterię Starego Miasta, do Placu Luza z reprezentacyjnymi budowlami i portu, katedra (program dodatkowy: rejs 

wokół fortyfikacji i Wyspy Locrum); powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg; 

6 dzień 

Śniadanie; wyjazd do Narodowego Parku JEZIORA PLITWICKIE - umieszczonego na Liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO: cudowna panorama na turkusowe jeziora i 92 wodospady; 

wyjazd w kierunku Polski; 

7 dzień 

Przyjazd do Polski w godzinach rannych; 

 

 Cena brutto obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja)  

- 4 noclegi wg programu w hotelach turystycznych lub pensjonatach 

- 8 posiłków wg programu 

- opieka pilota 

- ubezpieczenie NNW i KL 

- podatek VAT 

  

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do 

obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie 

oprowadza po muzeach. 

 


