
 

 
tel. +48 77 454 5176 

 
 

e-mail: biuro@lutecja.pl 
www.lutecja.pl 

 
ul. Książęca 14 
45-580 Opole 

 
NIP: 754-210-91-45 
REGON: 532424484 

 

7 
facebook.com Biuro Turystyczne LUTECJA 

 

"MAJÓWKA NA ISTRII" 

JEZIORA PLITWICKIE-PULA-ROVINJ-POREC-JASKINIA POSTOJNA-LJUBLJANA (5 

DNI) 
 

1 dzień 

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

nocny przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię; 

 

(UWAGA! Dodatkowo możliwy następujacy program: wyjazd rano i przejazd do 

ENERGYLANDII – rodzinnego parku rozrywki w Zatorze - w 3 strefach rozrywki: 

dziecięcej, rodzinnej i ekstremalnej każdy znajdzie doskonała zabawę i naładuje się 

pozytywną energią; korzystanie z takich atrakcji jak m.in.: Hyperion Mega Coaster, Łódki 

Wyspa Skarbów, Jeep Safari, Energuś Roller-Coaster, Atlantis, Monster Attack, Formuła 

1, Rollercoaster Mayan, Tsunami Dropper, Apocalipto; spektakle i pokazy; pobyd do 

zamknięcia parku i wieczorem wyjazd do Chorwacji); 

2 dzień 

Przyjazd rano do Chorwacji: zwiedzanie Narodowego Parku JEZIORA PLITWICKIE - umieszczonego na Liście Światowego 

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

hotelu w okolicy wybrzeża Adriatyckiego; obiadokolacja i nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd i zwiedzanie nadmorskich atrakcji ISTRII; przyjazd do PULI – miast pełnego pamiątek rzymskich: 

amfiteatr z I w. n.e., bramy i mury miejskie, ruiny teatrów rzymskich, Łuk Sergiusza, Katedra; przejazd do ROVINJA; spacer po 

Starym Mieście, np.: mury miejskie, Kościół Św. Eufemii, Dzwonnica, Łuk Triumfalny, Ratusz, Port; wizyta w  PORECU: wizyta w 

Bazylice Eufrazyjskiej z VI wieku ze złotymi bizantyjskimi mozaikami; ulica Decumanum z gotycką zabudową; przejazd na nocleg 

w hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd i zwiedzanie JASKINI POSTOJNEJ w Słowenii z pięknymi formami naciekowymi — jednej z największych 

na świecie jaskiń o łącznej długości korytarzy blisko 27 km; przejazd do pobliskiego PREDJAMSKIEGO HRADU - zamku o 

niesamowitej scenerii, wybudowanego w zagłębieniu skalnym – dla chętnych możliwość zwiedzania wnętrza; przejazd do stolicy 

Słowenii – LJUBLJANY, spacer po centrum: zamek, katedra św. Mikołaja, ratusz i smoczy most; wyjazd w kierunku Polski; 

5 dzień 

Przyjazd do Polski w godzinach rannych; 

 

 

 Cena brutto obejmuje: 

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

- 2 noclegi wg programu w hotelach turystycznych lub pensjonatach  

- posiłki 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. 

 


