
Perły Adriatyku 

Drvenik -Chorwacja wypoczynek + zwiedzanie

Riwiera Makarska to miejsce, z którego Chorwacja słynie. Właśnie tam,  
w południowej części Riwiery Makarskiej znajdziemy urocze miasteczko
turystyczne o nazwie Drvenik, które jest idealnym miejscem na wakacje.
Drvenik ulokowany jest pomiędzy dwoma zatokami - Donje Vala i Gornaja
Vala,  w  otoczeniu  szczytów  masywu  Biokovo.  Miejsce  to  gwarantuje
turystom  możliwość  spędzenia  urlopu  w  niezwykle  przyjemny  sposób.
Przepiękne  leśne  zatoki  ze  źródełkami  pitnej  wody  i  żwirowo-skaliste
plaże  dodają  Drvenikowi  szczególnego  uroku.  W  Drveniku  znajduje  się
promowa  przystań  do  Sućuraj  na  wyspie  Hvar.  To  miejsce  jest
doskonałym wyborem na spokojne wakacje.

Opis Pensjonatu: Położony jest ok. 250m od kamienisto-żwirowej plaży.
Pokoje 2–4 osobowe z łazienką i balkonem. Każdy pokój ma łóżko małżeńskie oraz w pokojach 3-4 os.
znajduje się rozkładana sofa (jako dostawka), wyposażone w stoliki nocne/toaletkę, szafę na ubrania,
ręczniki oraz klimatyzację.      Lodówka i czajnik do dyspozycji na korytarzu. Na parterze pensjonatu
znajduje się recepcja, sala restauracyjna oraz taras ze stolikami przed wejściem do budynku. 

Udogodnienia:  Na  terenie  obiektu  goście  mają  dostęp  do  bezpłatnego  Wi-Fi  oraz  windy.
Uwagi organizatora: Pensjonat rodzinny bez standaryzacji gwiazdkowej. 

Termin Dorośli
Powyżej 18 lat jako trzecia

osoba w pokoju 

30.04-9.05.2021 1 650,00 zł 1 350,00 zł

7.05-16.05.2021 1 650,00 zł 1 350,00 zł

14.05-23.05.2021 1 650,00 zł 1 350,00 zł

21.05-30.05.2021 1 650,00 zł 1 350,00 zł

   28.05.-06.06.2021 1 690,00 zł 1 350,00 zł

   10.09-19.09.2021 1 650,00 zł 1 350,00 zł

   17.09-26.09.2021 1 650,00 zł 1 350,00 zł

Kalkulacja dla grupy min 45 osób
Cena zawiera:

 7 noclegów w Pensjonacie w Drveniku w pokojach zgodnie z zamówieniem 
 transport  autokarem ( DVD, klimatyzacja, WC,)
 wyżywienie HB: śniadania w formie bufetu,  obiadokolacja złożona

z  3  dań(  zupa,  drugie  danie  z  surówką  –  do  wyboru  z  dwóch
propozycji, deser, do picia woda) 

 2 wycieczki z przewodnikiem w czasie trwania turnusu (do wyboru
2  wycieczki  dla  całej  grupy):                                  
- Dubrownik  
- Medjugorie+ Wodospad Kocusa  
- Mostar+ Wodospad Kocusa    



 1 wycieczkę z przewodnikiem  w drodze powrotnej (do wyboru dla
całej  grupy):                                            
- Trogir  
- Zadar
- Szybenik

 opiekę przedstawiciela biura
 realizację programu zwiedzania
 taksę klimatyczną podatek VAT
 klimatyzacje w pokojach
 2 imprezy integracyjne z winem (w tym 1 impreza z rybką)
 opłatę na TFG oraz TFP
 ubezpieczenie KL, NNW ,CP i BP

Cena nie zawiera:
 dopłaty do pokoju jednoosobowego (50% ceny skierowania/os. dorosłą) 
 biletów wstępów podczas wycieczek (dla osób chętnych)
 dodatkowych wycieczek fakultatywnych  dla osób chętnych nie wybranych przez grupę w punkcie

„cena  zawiera”  (np.  fishpicnic  –  35  euro/os   oraz  każda  kolejna  poza  wybranym  pakietem  
150 zł/os)

 serwisu plażowego (leżaki/parasole)

Kalkulacje wykonane przy założeniu wyjazdu z Będzina/Katowic i okolic (w promieniu do 100
km). Przy wyjeździe z dalszych miejscowości konieczna ponowna kalkulacja.
Część  pokoi  w pensjonacie  posiada  widok  boczny  na  morze.  Pokoje  z widokiem  bocznym  na
morze są przydzielane na zasadzie loterii. Dopłata za gwarancję pokoju z widokiem bocznym na
morze wynosi 100 zł/pokój. 
Wyjazd na  wczasy  w pierwszym  dniu danego  turnusu ok.  godziny
17:00-20:00 -  nocny  przejazd  do Chorwacji.  Przyjazd do Drvenika.
Zakwaterowanie w pensjonacie od godz. 14:00. 
Wykwaterowanie  z  pensjonatu do godziny  10:00 w przedostatnim
dniu turnusu.  Wyjazd z  Drvenika w drogę  powrotną  do Polski.  W
drodze powrotnej zwiedzanie wybranego miejsca z przewodnikiem.
Przyjazd do Polski ostatniego dnia w godzinach porannych. 

Uwaga: podane  godziny  wyjazdu/przyjazdu  mogą  ulec  zmianie  za
względu na miejsce wyjazdu.

Uwaga!!!Organizator  gwarantuje  bezkosztową  anulację  wyjazdu,  jeśli  w  miejscu  docelowym  wystąpią
nieuniknione  i  nadzwyczajne  okoliczności  uniemożliwiające  realizację  imprezy  turystycznej  np.:  zamknięcie
granic, zamknięcie hoteli, wprowadzenie kwarantanny itp.
Jednocześnie informujemy iż po stronie klienta pozostaje zabezpieczenie szczególnych środków ostrożności, które
wprowadza  dany  kraj/region  w  miejscu  docelowym  realizacji  imprezy  np.:  obowiązek  posiadania  maseczki,
rękawiczek, testu na COVID, szczepień ochronnych, paszportu itp. Wprowadzenie takich środków bezpieczeństwa
oraz ewentualna kwarantanna po powrocie do kraju nie jest podstawą do bezkosztowej rezygnacji lub anulacji
wyjazdu.



Opis wycieczek:
1)  Dubrovnik: niewątpliwie  najpiękniejsze  miasto  w  Chorwacji,  tzw.  "perła  Adriatyku",  jedno  
z  najbardziej  romantycznych  miejsc  na  świecie.  Za  potężnymi  murami  kryją  się  urokliwe  uliczki,
wspaniałe kościoły, muzea i pałace.
2) Medjugorie: Medjugorie miasteczko położone w skalistych górach. W 1984 r. grupie dzieci ukazała
się tu Matka Boska. Od tej pory miejscowość stała się sławna na cały świat i co roku jest odwiedzana
przez tysiące pielgrzymów.
3) Mostar: wielokulturowe miasto jest przedsmakiem tego, co spotkać można na terenie Bośni. Piękny,
kamienny  most,  którego  budowę  datuje się  na  1566  rok.  Od  tamtej  pory  stał  się  symbolem miasta.
Paradoksalnie, nazwa miasta nie wzięła się bezpośrednio od słowa most, a od słowa mostari, co znaczy
strażnicy  mostu.  Legendarny  most  spinający skaliste  brzegi  Neretwy,  zbudowany  na  rozkaz  sułtana
Sulejmana  Wspaniałego.  Ponadto  do  zobaczenia zabytkowe  uliczki  (m.in.  Kujundżiluk)  oraz
charakterystyczne stragany i bazarki.  
4) Trogir:  to miasto portowe, założone w III wieku p.n.e.,  które posiada przepiękną starówkę, której
zwiedzanie wąskich uliczek zarówno w dzień jak i w nocy przenosi nas do odległej epoki. W 1997 roku
starówka  Trogiru  wpisana  została  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  Kulturalnego  i  Przyrodniczego
UNESCO. Dzięki unoszonemu mostowi Trogir połączony jest z wyspą Čiovo.  Wąskie uliczki Trogirskiej
starówki kryją wiele zabytków, do najważniejszych z nich można zaliczyć: Bramę Lądową, Pałac Stafileo i
Katedrę św. Wawrzyńca.
5)  Szybenik:  Szybenik (po  chorwacku  Sibenik)  uznawany  jest  za  jedno  z  najpiękniejszych  miast
północnej  Dalmacji.  Miasto  zostało  przepięknie  ulokowane  na  wzgórzach,  przy  ujściu  rzeki  Krka  do
Adriatyku.  Cała zabudowa Szybenika wydaje się być zwrócona w stronę morza.  W bliskiej okolicy są
jedne  z  najcudowniejszych  plaż  w Chorwacji.  Razem z  przewodnikiem można  zobaczyć  Katedrę  Św.
Jakuba  wpisaną  na  listę  Światowego  dziedzictwa  UNESCO,  przespacerować  się  urokliwymi  wąskimi
uliczkami miasta.
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