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Impreza turystyczna numer 56 / 2018  

CHORWACJA  

DALMACJA – malownicza kraina wysp i wysepek  

 

wczasy wypoczynkowo - autokarowe - 8 dni 
 

TERMIN:  9-16.09.2018r.  

CHORWACJA – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy 
Południowej, nad Morzem Adriatyckim, graniczące od południa z Bośnią 
i Hercegowiną oraz Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od 
północy. Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 
2013 należy do Unii Europejskiej, jako 28 członek wspólnoty. 
DALMACJA – kraina historyczna położona zarówno w Chorwacji, Czarnogórze, 
Bośni i Hercegowinie oraz na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Wchodzi w skład 
Bałkanów. Rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku, od wyspy Pag na północy, aż po 
Zatokę Kotorską na południu, tworząc pas o szerokości do 50 km i długości około 400 
km. Obejmuje również około 1000 przybrzeżnych wysp (o łącznej powierzchni ok. 13 
tys. km²). Budowa geologiczna to skały wapienne z silnie zaznaczoną krasowością. 
PAG - piąta co do wielkości wyspa Chorwacji na Morzu Adriatyckim (dł. 60 km, szer.  
2 do 10 km, pow.: 285 km²), mająca jednak najdłuższą linię brzegową (ok. 302 km). 
W środek wyspy wcina się długa i wąska zatoka Paški Zaljev. Wyspę zamieszkuje 
ok. 8 tys. mieszkańców, gdzie najwyższym punktem jest wzniesienie Sveti Vid, 
o wysokości 348 m n.p.m., gdzie dominuje klimat śródziemnomorski. Na wyspie 
wypasa się ok. 40 tys. szt. owiec, gdzie  podstawą diety owiec jest tymianek, rozmaryn 
i szałwia. Dzięki tej niezwykłej diecie ser z wyspy (Paški sir) ma niepowtarzalny smak 
i stał się lokalną specjalnością, a w dolinie wokół zatoki rozciągają się łąki, gdzie 
uprawia się winogrona i oliwki. Największe miasto to Pag. 
HOTEL  „BELVEDERE”***- położony  jest w spokojnej okolicy, zaledwie kilka minut 
od historycznego centrum miasta Pag i tylko kilka kroków od piaszczystej plaży. 
Pokoje hotelowe są nowocześnie wyposażone z całym zapleczem sanitarnym, 
klimatyzacją oraz telewizorem LCD i WiFi. Do dyspozycji gości dostępny jest osobny 
basen hotelowy, a restauracja serwuje lokalne specjały kuchni regionalnej.  
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PROGRAM: 

 
Dzień 1 

Wyjazd z Chorzowa godz. 5.00 ul. Kościuszki – Rynek (Przystanek Turystyczny) 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja godz. 5.15. Przejazd przez Słowację na Węgry. 
Dojazd do miejscowości Veszprem, zwiedzanie zabytkowej części miasta, w tym 
wzgórza zamkowego Var (Wieża ogniowa, Brama Bohaterów, kościół pijarów 
z najwyższą wieżą w mieście, pomnik Jana Pawła II, pałac arcybiskupi). Czas na 
wytchnienie. Przejazd do hotelu w Nagykanizsa, zakwaterowanie obiadokolacja 
w restauracji, nocleg. 

Dzień 2  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd (na Chorwację) na 
trasie Zagrzeb (stolica Chorwacji), Karlovac do Parku 
Narodowego Jeziora Plitwickie. Zwiedzanie Parku 
Narodowego (150 kun / 80 kun) odbywa się po specjalnych 
przygotowanych ścieżkach i kładkach. Park Narodowy to 
jaskinie i 16 jezior połączonych 92 wodospadami, które tworzą niezapomniane 
wrażenia. Jeziora mają charakterystyczne turkusowe zabarwienie. Czas na 
wytchnienie. Przejazd w kierunku wybrzeża Morza Adriatyckiego i mostami na wyspę 
PAG do miejscowości PAG, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 – 6  
Pobyt w miejscowości PAG, wypoczynek aktywny i mniej aktywny ☺,  
codziennie śniadanie i obiadokolacja w hotelu.  

W programie pobytu wycieczki fakultatywne: 
1. PAG – zabytkowa miejscowość słynąca z koronek, sera i 

miejscowego wina, zbudowana od podstaw przez Wenecjan 
na planie szachownicy w 1443 roku, z zachowanym układem 
przestrzennym do dziś. Wszystkie zabytki skupione są na 
terenie zwartej starówki, gdzie rolę rynku odgrywa Trg Kralja 
Kresimira, do którego przylega Kościół NMP z Pagu (sanktuarium), muzeum koronek 
czy położony na południe Pałac Dożów. (80 kun / 50 kun) 

2. Zadar  miasto pamiętające czasy rzymskie, powstałe w I w. p.n.e., gdzie do dziś 
zachowało się Forum (95x45m) z bogatą historią i dużą ilością atrakcji turystycznych 
i zabytków: morskie organy z 2005 roku, Katedra św. Anastazji, Kościół św. Donata, 
Brama Morska, Brama Lądowa, Plac Pięciu Studni, … (80 kun / 50 kun) 

3. Novigrad – średniowieczna osada rybacka dziś spokojna 
miejscowość, w której warto zwiedzić takie atrakcje jak XIII -
wieczna twierdza Fortica, czy XIV-wieczny kościół św. Katarzyny. 
Przełom rzeki Zrmanja, gdzie w 1963 roku kręcono kadry do 
sławnego w Polsce serialu o wodzu Indian z plemienia Apaczów 
Winnetou.  

4. Park Narodowy Kornati (utworzony w 1980 r.) – archipelag na 
który składa się 147 skalistych wysepek położonych na pow. 220 
km2 na Morzu Adriatyckim (całodniowa wycieczka statkiem 
z posiłkiem i możliwością plażowania). (300 kun / 135 kun) 

Dzień 7  
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w godzinach południowych do kraju. Na trasie 
przejazdu, spacer po stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Przejazd przez Węgry, 
Słowację do kraju. 

Dzień 8  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice w godzinach ranno - dopołudniowych. 

 



 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
 

Zawierają transport oraz opiekę pilota w trakcie realizacji wyjazdu.   

Nie zawierają opłat za ewentualne bilety wstępu, rejsu statkiem oraz przewodników 

lokalnych orientacyjny koszt biletu został podany przy programie wycieczek (osoba 

dorosła / dzieci i studenci do 25 lat) w przypadku rejsu zniżka dotyczy tylko dzieci 

do 12 lat.  

 
ŚWIADCZENIA: 
 

• przejazd autokarem (dwóch kierowców), 

• opłaty drogowe, parkingowe, 

• wycieczki autokarowe na miejscu:  

PN Kornatii, Zadar, Novigrad, Przełom rzeki Zrmanja, Jeziora Plitwickie, 

• obsługa pilota/przewodnika,   

• 1 nocleg na Węgrzech w hotelu Touring (pokoje 2 os.), 

• 5 noclegów w hotelu „Belvedere” *** w miejscowości Pag (pokoje 2 os.),   

• wyżywienie: 6 śniadań bufetowych i 6 obiadokolacji (woda do każdej 

obiadokolacji w cenie !), 

• lokalna opłata klimatyczna, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna KL 10 000 €, NNW 7000 zł i bagaż 1000 zł. 
 
 

KOSZT WYJAZDU:   

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  
 

Koszt wyjazdu nie zawiera: 

1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników lokalnych, 
degustacji wina, 700 kun (ok. 100 €) 

2. Dopłaty do pokoju jedno osobowego – 700 zł (należy zgłosić przy podpisywaniu 

umowy) 

3. Kosztów dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej  
(ok. 50 zł – 80% wartości imprezy turystycznej lub ok. 60 zł – 100% wartości 

imprezy turystycznej). 

Koszt /standard  
pokój z widokiem 

na morze 
pokój z widokiem 

na ogród 

Koszt wyjazdu 1980 zł 1860 zł 

Koszt wyjazdu z rabatem 
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT) 1930 zł 1810 zł 



 
Inne informacje: 
 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. 

• O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za 
wycieczkę, ponieważ uczestnicy wchodzą do autokaru w takiej kolejności 
w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie !), należy być 
20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej 
rezerwacji miejsc. 

• Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

• Dzieci do 7 lat, śpiące z rodzicami – zniżka 1200 zł 

• Waluta na terenie Chorwacji to kuna, wartość 100 kun (HRK) = 58 zł (PLN) 
(wartość waluty na 1 lutego b.r. w kantorze) 

 

ZAPISY i PŁATNOŚCI:  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 600 zł od uczestnika przy zgłoszeniu i zawarciu pisemnej 
umowy. Pozostała kwota najpóźniej 21 dni przed wyjazdem (w przypadku rezygnacji, 
zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne 

w biurze CCIiT i na stronie www.chorzow.travel.pl).  
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro  
32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 

 
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym  

miejsca na wycieczce i zawarciu umowy udziału w/w wyjeździe. 
 

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001  
z dopiskiem „PAG”.  

 
 

http://www.chorzow.travel.pl/

