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„SŁONECZNA CHORWACJA” 
 

Termin: 06-15.08.2021. Cena 2460,00 zł/os.   
 

DOBER DAN! Chorwacja zaprasza i kusi wszystkich magią widoków i 

cudownym słońcem. Turyści, już nie tylko z Europy,  przyjeżdżają na 

chorwackie wybrzeże, zwabieni licznymi atrakcjami i zabytkami. 

Niepowtarzalny klimat i koloryt regionu Zatoki Kvarnerskiej, podkreślony 

przez lokalne odrębności, sprawi, iż miło spędzicie tu czas oraz zapomnicie 

o codziennych troskach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Spragnieni 

spokojnego wypoczynku miło spędzą czas na malowniczych plażach a 

wieczorem udadzą się na długi spacer lub zakosztują lokalnych specjałów, 

zwłaszcza owoców morza, w barach czy tawernach. Bardziej aktywni mogą 

uprawiać sporty wodne, zwiedzać zabytki a noce spędzać w dyskotekach 

czy na zabawach. Zapraszamy! 

 

ZAKWATEROWANIE: Uczestnicy będą zakwaterowani na terenie 3*** 

hotelu-resortu AD TURRES HOLIDAY RESORT, koło miejscowości 

Crikvenica w regionie Zatoki Kvarneru, naprzeciw Wyspy Krk.  Pokoje w 

dwupiętrowych pawilonach na terenie parku resortu na zboczu; pokoje 2 lub 

3 osobowe z balkonem, łazienką, TV SAT, klimatyzacją; (jedynki za dopłatą) 

WIFI przy recepcji hotelu, w pobliżu sklepy, bary i restauracje, apteka. Na 

terenie resortu odkryty basen kąpielowy; hotel położony jest ok. 650 m od 

żwirkowej plaży; dojście po zboczu; wynajem leżaków na plaży i na basenie 

za dodatkową opłatą; 

 

WYŻYWIENIE (HB): drink powitalny; obfite śniadania i obiadokolacje w 

formie bufetu na terenie restauracji w głównym budynku hotelowym; 

wliczone w cenę napoje do obiadokolacji (serwowane z automatu bez 

ograniczeń). Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, 

ostatnim posiłkiem śniadanie w dniu wyjazdu. Posiłki są typowe dla kuchni 

lokalnej i międzynarodowej.  

Link: https://www.hrvaska.net/pl/hotele/crikvenica/hotel-adturres.htm 

 

3 osoba w pokoju na dostawce cena: 2180,00 zł/os. 

 

ATRAKCJE DODATKOWE:  

W cenie imprezy zwiedzanie stolicy Chorwacji ZAGRZEBIA na trasie 

dojazdu a na powrocie dojazd do Parku Narodowego JEZIOR 

PLITVICKICH (bilet wstępu do PN za dopłatą). 

Na miejscu możliwe za dopłatą całodzienne wycieczki fakultatywne, np.: 

- Półwysep ISTRIA: zwiedzanie atrakcji PULI i ROVINJA 

- FISHPICNIC: rejs statkiem z obiadem i degustacją lokalnego trunku 

oraz plażowaniem i kąpielą 

- PARK WODNY ISTRALANDIA (dojazd + bilet wstępu) 
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PROGRAM IMPREZY TURYSTYCZNEJ: 

1 dzień 

Zbiórka uczestników w Opolu na parkingu przy CH Karolinka (koło sklepu Decathlon) o godz. (podamy); wyjazd w kierunku granicy; przejazd przez 

Polskę i Czechy; 

2 dzień 

Przejazd przez Austrię, Słowenię; w godzinach przedpołudniowych przyjazd do stolicy Chorwacji – ZAGRZEBIA, krótki spacer: główny plac z 

pomnikiem Jelacica i fontanną z XVII w., starówka miejska – Kaptol, katedra Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, budynki Parlamentu, 

kościół św. Marka, wieża Lotrszczak, Brama Kamienna; wyjazd i po południu przyjazd do CRIKVENICY do resortu AD TURES: zakwaterowanie i 

czas na wypoczynek; obiadokolacja;  

3-8 dzień 

Czas wolny do dyspozycji uczestników; wypoczynek na wybrzeżu Zatoki Kvarnerskiej; plażowanie i kąpiel w morzu; korzystanie z atrakcji 

hotelowych; spacery po miejscowości i okolicy, zakupy; wieczorne spacery po nadmorskich deptakach; dyskoteki; wycieczki fakultatywne; 

śniadania i obiadokolacje; 

9 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu; przejazd i zwiedzanie Narodowego Parku JEZIORA PLITWICKIE - umieszczonego na Liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO: cudowna panorama na turkusowe jeziora i 92 wodospady; (Uwaga! Bilety wstępu płatne 

dodatkowo!); wyjazd w drogę powrotną;  

10 dzień  

W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Polski; 

 

Cena brutto obejmuje: 

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

 7 noclegów wg programu (pokoje 2,3 os. z łazienkami)  

 14 posiłków wg programu 

 opiekę pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 wycieczkę do Zagrzebia i dojazd do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

 

UWAGA! Cena nie obejmuje dodatkowych wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu, opłat za miejscowych przewodników; za dopłatą 

możliwe wyżywienie w wersji FB jak również pokoje jednoosobowe; 

 

UWAGA WYJEŻDŻAJĄCY DO CHORWACJI ! 
 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją chorwackich władz od dnia 02.06.2021 r. granicę państwową Chorwacji przekroczyć mogą osoby, 

które: 

    • okażą nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność 

obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE; 

    • posiadają zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni; 

    • przeszły COVID-19 i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało 

wykonane w ciągu ostatnich 180 dni - w takim przypadku należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby oraz zaświadczenie o przyjęciu 

pierwszej dawki szczepionki; 

    • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V), a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 42 dni; 

    • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 84 dni; 

    • przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem 

testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy 

Chorwacji. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia. 

    • posiadają unijny cyfrowy zielony certyfikat Covid-19; ( u nas na razie certyfikat szczepienia UE z kodem QR)  

    • dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi 

ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu. 

Zaświadczenie o szczepieniu, tzw. certyfikat EU  pobieramy ze strony :  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta bądź w swojej 

przychodni – proszę tylko pamiętać by nie drukować samego kodu QR a cały certyfikat UE ( jedna strona A4, żółto-niebieska)  

 

WAŻNE ! !! Każda osoba wyjeżdżająca musi się zarejestrować na stronie : Enter Croatia (mup.hr) 

Formularz jest obowiązkowy i jest dostępny w języku polskim  

Każda osoba musi przesłać numer zgłoszenia na adres : biuro@lutecja.pl   najpóźniej do 4 sierpnia 2021 do północy ! 

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z BT LUTECJA: tel. 600217891 lub biuro@lutecja.pl 

 

WYSZTKIE CERTYFIKATY NIE ZWALNIAJĄ Z OBOWIĄZKU POSIADANIA WAŻNEGO PASZPORTU LUB DOWODU OSOBISTEGO !!! 

DOTYCZY TEŻ NIEPEŁNOLETNICH!!! 

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
mailto:biuro@lutecja.pl

