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DZIEŃ I – 22.06.2019 – sobota 
Zbiórka w godzinach nocnych. Dojazd do Obiekt Croatia Camp Miller Homes Vodice– 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

  DZIEŃ II – 23.06.2019 – niedziela  
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziany jest trening ZUMBY i treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

  DZIEŃ III – 24.06.2019 – poniedziałek  
Śniadanie. Przedpołudniowy wyjazd do Sibenika, który znajduje się w środkowej Dalmacji, gdzie rzeka 
Krka wpada do Adriatyku. Chroniony przez skały wapienne, słynie z ponad 300 wysp, wysepek, skał i raf 
na jego wodach. Jest to najstarsze miasto słowiańskie w Chorwacji, założone przez pierwsze plemiona 
słowiańskie, które przybyły na te tereny w VII wieku . Następnie przejazd do RESORTU SPA SOLARISS – 
plażowanie. Obiadokolacja, nocleg 
Dla chętnych przewidziany jest trening ZUMBY i treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

  DZIEŃ IV – 25.06.2019 – wtorek 
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziany jest trening ZUMBY i treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

DZIEŃ V – 26.06.2019 – środa 
Śniadanie. FAKULTET: Całodniowy rejs na Wyspy Kornati - Wyspy Kornatskie są śródziemnomorskim 
rajem, najgęstszym archipelagiem. Są wyjątkowe ze względu na swoje naturalne piękno, nienaruszone 
do dzisiejszych czasów. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziany jest trening ZUMBY i treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 
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DZIEŃ VI – 27.06.2019 – czwartek 
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziany jest trening ZUMBY i treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem.  

  DZIEŃ VII – 28.06.2019 – piątek 
Śniadanie. FAKULTET: Wyjazd do Narodowego Parku KRKa - to jedna z najbardziej znanych 
wizytówek Chorwacji położona niedaleko Szybenika. Co roku niezliczona ilość turystów szukająca 
atrakcyjnej alternatywy do plażowania odwiedza malownicze kaskady i liczne wodospady Krka, 
pomiędzy którymi chodzi po specjalnie przygotowanych drewnianych kładkach. Szukają tu pięknych, 
intensywnie zielonych krajobrazów, pomiędzy którymi płynie krystalicznie czysta woda. Obiadokolacja, 
nocleg. 
Dla chętnych przewidziany jest trening ZUMBY i treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem 

DZIEŃ VIII – 29.06.2019 –sobota 
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w stronę Polski. Dojazd do miejsca zbiórki w godzinach nocnych 

 

 

 
CENA ZAWIERA : 
• przejazd komfortowym autokarem 
• 7 noclegów w Obiekt Croatia Camp Miller Homes Vodice 
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych stołów szwedzkich w pobliskim hotelu 
• opieka pilota 
• wycieczki do: Sibenika , Resortu SOLARIS , wieczorne wyjście  do Vodic 
• codzienne treningi ZUMBY + inne prowadzone przez wykwalikowanego instruktora  
• Ubezpieczenie KL ,NNW, OC, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

CENA NIE ZAWIERA : 
 
• wycieczek fakultatywnych  

CENNIK WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH  

 Rejs na wyspy KORNATI – 50 euro  
 Wyjazd do Parku KRKA – 25 euro 
  

DODATKOWE UBEZPIECZENIE: 
 od chorób przewlekłych - 50 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego - 55 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych-110zł 
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NOCLEGI 
Grupa zakwaterowana jest w Obiektcie  Croatia Camp Miller Homes Vodice, który położony w miejscowości Vodice, 
900 metrów od przystani . Na miejscu do dyspozycji Gości jest bezpłatne WiFi. 
Wszystkie domki obejmują w pełni wyposażoną kuchnię ze stołem, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów 
satelitarnych oraz łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Do dyspozycji Gości jest też zmywarka, czajnik i kuchenka 
mikrofalowa.Na miejscu dostępny jest odkryty basen.Dla dzieci przygotowano plac zabaw. 
Powierzchnia pokoju 35 m²Ta przyczepa mieszkalna oferuje przybory kuchenne, jadalnię i czajnik elektryczny. 
Udogodnienia w pokoju: 
Balkon, patio,taras, telewizor, klimatyzacja, część wypoczynkowa, ogrzewanie, prywatne wejście, sofa, dźwiękoszczelność 
drewniana podłoga / parkiet, szafa / garderoba, środki czystości, łóżko polowe, suszarka na ubrania, rozkładana sofa 
prysznic, suszarka do włosów, toaleta, prywatna łazienka, wanna lub prysznic, dodatkowa łazienka, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia, część jadalna, czajnik elektryczny, przybory kuchenne 
płyta kuchenna, stół, krzesełko dla dzieci, meble ogrodowe, stół na świeżym powietrzu, ręczniki, pościel, całość 
zlokalizowana na parterze, Bezpłatne WiFi! 
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