
 

  
 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ I – 22.06.2019 – sobota 
Zbiórka w godzinach nocnych. Dojazd SPLITU – przeprawa promowa na wyspę HVAR, miejscowość 
STARI GRAD. Dojazd do hotelu zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

  DZIEŃ II – 23.06.2019 – niedziela  
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziane są treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

  DZIEŃ III – 24.06.2019 – poniedziałek  
Śniadanie. Zwiedzanie wyspy HVAR - jest dzisiaj uważany za jedną z dziesięciu najpiękniejszych wysp na 
świecie. Jest to wyspa lawendy i urokliwych miasteczek. Odwiedzimy miasto HVAR, Jelsa dojazd  na 
plażę Obiadokolacja, nocleg 
Dla chętnych przewidziane są treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

  DZIEŃ IV – 25.06.2019 – wtorek 
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziane są treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

DZIEŃ V – 26.06.2019 – środa 
Śniadanie. FAKULTET koszt: 25 euro: Przeprawa promowa. Zwiedzanie SPLITU - to drugie co do 
wielkości chorwackie miasto i równocześnie stolica Dalmacji, ważny ośrodek administracyjny, 
gospodarczy i komunikacyjny. Największą tutejszą atrakcją są pozostałości gigantycznego pałacu 
rzymskiego cesarza Dioklecjana - Oraz  TROGIRU -który jest miastem położonym w kasztelańskiej zatoce 
na wyspie między Čiovem i lądem. Jest miastem – muzeum w dosłownym tego słowa znaczeniu. Posiada 
liczne kulturowo – historyczne zabytki, oryginalną architekturę i przepiękne uliczki. Został nazwany „Małą 
Wenecją“ i wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziane są treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 

DZIEŃ VI – 27.06.2019 – czwartek 
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziane są treningi fitness. Spotkania rano i wieczorem. 
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DZIEŃ VII – 28.06.2019 – piątek 
Śniadanie. Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych przewidziane są 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 hotelu HVAR *** w miejscowości Jelsa na wyspie Hvar 
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych stołów szwedzkich  
• opieka pilota 
• opiekę instruktora fitness 
• wycieczki do: SPLITU I TROGITU 
• codzienne treningi ZUMBY + inne prowadzone przez wykwalikowanego instruktora 
• wszystkie opłaty związane z przeprawami promowymi na wsypę HVAR  
• Ubezpieczenie KL ,NNW, OC, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

CENA NIE ZAWIERA : 
 
• wycieczek fakultatywnych  
- wycieczka do Splitu i Trogiru: cena 20 euro -  wycieczka realizowana przy min.  20 uczestnikach 
 

 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE: 

 od chorób przewlekłych - 50 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego - 80 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych-160zł 

 
 
 

 

 

Organizatorem wyjazdu jest Biuro Podróży BeskidVision Sp. Jawna Sylwia Rusin i Iwetta Kaczmarczyk 

34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2 

Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 

tel. +48 516 527 820 . 

biuro@beskidvision.com.pl 

 

 

 

                                                

 

 


