Zielona szkoła - Chorwacja
Dalmacja – Trogir / wyspa Ciovo
Trogir – nieduże zabytkowe miasto w Środkowej Dalmacji, położone na wysepce, połączonej
mostem z lądem oraz z wyspą Ciovo. Jest miastem mikroregionu i zawiera około 20 wysp i
wysepek. Sercem Trogiru jest maleńka wysepka, leżąca pomiędzy łagodnymi wzgórzami lądu
stałego i wybrzeżem wyspy Ciovo. Typowy klimat śródziemnomorski, cudowne plaże słoneczne
przez 2700 godzin to tylko niektóre zalety tej okolicy.

Zakwaterowanie : hotel k / Trogiru – na miejscu recepcja, restauracja, sklep, 30 m do plaży.

Apartamenty
Typ A (4+1) 70 m2 (2 sypialnie (w jednej podwójne łóżko w drugiej oddzielne)– każdy pokój z
łazienką, + pokój dzienny z wersalka, kuchnia +balkon, SAT,Klimat, WiFi)
Typ B (2+1) 40 m2 (jedna sypialnia- podwójne łóżko z łazienką + pokój dzienny z wersalka,
kuchnia +balkon, SAT,Klimat, WiFi)

Wyżywienie : - Wyżywienie :
śniadanie bufet, kolacja serwowana do wyboru (2 menu) z napojem.
Ramowy program :

I dzień –
Wyjazd z Polski - w godzinach wieczornych, przejazd przez Czechy, Austrię

II dzień –
W godzinach rannych przyjazd do Zadaru, zwiedzanie miasta: spacer po Starym Mieście, Brama
Lądowa, Arsenał, Bablja Kula, zabytki sakralne, dalsza podróż do Trogiru
Zakwaterowanie w apartamentach, obiadokolacja , nocleg.
III dzień –
Śniadanie, odpoczynek, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

IV dzień –
Śniadanie, wyjazd do Splitu, zwiedzanie z lokalnym : Pałac Dioklecjana, Katedra Św. Duje,
Ratusz oraz port należący do największych nad morzem Adriatyckim.

V dzień –
Śniadanie, odpoczynek, plażowanie, zajęcia własne, po południu Trogiru, zwiedzanie: Starówki,
m. in. Katedra św. Wawrzyńca i Brama Miejska. Powrót na obiadokolację i nocleg k/Trogiru.

VI dzień – Riviera Makarska , wyspa Brać
Śniadanie, odpoczynek, plażowanie, zajęcia własne lub wycieczka fakultatywna na Makarska
Rivierę i wyspę Brać – koszt 30 Euro/os –( autokar, 2 przeprawy promowe, pilot ).

VII dzień –
Śniadanie, Szybenika : spacer z pilotem : Starówka, Katedra św. Jakuba, Plac Republiki, Pałac
Książęcy i Biskupi, następnie przejazd do Parku Narodowego „Wodospady Krka”. Powrót na
obiadokolację i nocleg do Trogiru.

VIII–dzień –
Śniadanie, wykwaterowanie z apartamentów, wyjazd do Parku Narodowego „Jeziora
Plitvickie” - jednego z najstarszych i największych w Chorwacji z unikalnym, kaskadowym
układem 16 błękitnych jezior, położonych tarasowo, połączonych 92 wodospadami. Jeziora
powstały na skutek wypłukania dolomitu przez rzekę. Przyjazd do dalsza nocna podróż do Polski

IX –dzień –
Przyjazd do Polski w godzinach rannych .

Cena = 1.300 -zł/os – grupa min 42 os + 4 opiekunów
Cena obejmuje :

przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, TV, barek, WC)

zakwaterowanie 6 noclegów w Chorwacji w apartamentach

wyżywienie 2 X dziennie wg programu: 6 śniadań, 6 obiadokolacji ,

opiekę pilota na całą trasę (nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych
przewodników)

TU Gothaer - ubezpieczenie NNW ( do 10.000 zł/os) KL(do 40.000 zł/os)

wycieczki – wg programu
Cena nie obejmuje :

biletów wstępu do Plitvic, wodospady Krka-a oraz do innych zwiedzanych obiektów w
Chorwacji, lokalnych przewodników w Splicie i Trogirze. Koszt ok. 50- 60 Euro/os

wycieczki fakultatywnej na wyspę Brać i na Makarską Riviere – koszt 30 Euro/os .

