Dzień I/II –30.06/01.07.2021 Tarnów – okolice Makarskiej
Zbiórka i wyjazd ok. 22.00. Przejazd ok. 20-godzinny, przez Słowację
i Węgry na wybrzeże chorwackie. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień III –02.07.2021- wypoczynek na Riwierze Makarskiej
Śniadanie, a następnie całodzienny odpoczynek na plaży. Region ten
jest jednym z najpiękniejszych i najpopularniejszych w Chorwacji.
Jest idealnym miejscem wypoczynkowym, ponieważ łączy
najważniejsze dla turystów elementy: nietuzinkowy krajobraz,
pewną pogodę i przygotowaną infrastrukturę turystyczną.
Dzień IV – 03.07.2021 – PELJESAC, MLJET,OREBIC
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na
półwysep Peljesac. Wypoczynek w OREBIC. Spacer po miasteczku.
Przejazd na nocleg, obiadokolacja.
Dzień V – 04.07.2021 – DUBROWNIK, STON
Śniadanie i wyjazd do DUBROWNIKA zwanego Perłą Adriatyku.
Zwiedzanie z przewodnikiem, czas wolny. Przejazd do STON i krótkie
zwiedzanie miasteczka. Przejazd do hotelu i obiadokolacja.
DZIEŃ VI – 05.07.2021 – WYPOCZYNEK NA PLAŻY/fakultatywnie
przejazd do MEDJUGORIE
Śniadanie, a następnie wypoczynek na plaży, dla osób chętnych
wyjazd do MEDJUGORIE – miasteczka w Bośni i Hercegowinie, które
zaraz obok Fatimy i Lourdes jest jednym z popularniejszych,
pielgrzymkowych celów w Europie. W 1981 Matka Boska objawiła
się tam szóstce dzieci. Części z nim, którzy obecnie są już dorosłymi
ludźmi, ukazuje się cały czas. KONIECZNOŚĆ WYKONANIA TESTÓW
NA COVID -19 PRZED WJAZDEM DO BOŚNI I HERCEGOWINY.
DZIEŃ VII – 06.07.2021 SPLIT, TROGIR
Śniadanie. Przejazd do SPLITU – największego miasta Dalmacji na
wybrzeżu Adriatyku, spacer: Pałac Dioklecjana z przełomu II i III w.
n.e., Katedra św. Dujama (biskupa i męczennika, założyciela miasta),
świątynia Jowisza przekształcona w chrześcijańskie baptysterium,
ratusz miejski, Kościół św. Franciszka, bramy: Srebrna, Złota i
Żelazna, pozostałości akweduktu oraz port. Przejazd do TROGIRU–
zwiedzanie miast portowych, w których doskonale zachowały się
historyczne centra miejskie – Pałac Dioklecjana, katedra św.
Wawrzyńca. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.
DZIEŃ VIII –07.07.2021 WYPOCZYNEK NA PLAŻY / fakultatywnie
rejs na wyspę HVAR
Śniadanie, a dla chętych rejs na wyspę HVAR - królowa wśród
dalmatyńskich wysp, od czasów antycznych znana jest ze swojego
strategicznego położenia, bogactwa i złożoności historii, kulturalnych
i przyrodniczych pomników oraz literatury. Dzięki łagodnemu
klimatowi, ciepłym zimom i przyjaznym latom, wyspa przyciąga
licznych gości. Spacer po miejscowości - JELSA. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.

Dzień IX – 08.07.2021 wyjazd do Polski
Śniadanie, a następnie wyjazd w stronę Polski. Około 20-godzinny
powrót na miejsce zbiórki.
Dzień X – 09.07.2021 powrót na miejsce zbiórki
Powrót do Tarnowa w godzinach wczesnoporannych dnia następnego.
(ok.3-4.00 w nocy).

CENA OBEJMUJE:








przejazd komfortowym autokarem
7 noclegów w pensjonacie/villi
wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
opiekę pilota
ubezpieczenie KL 15000 euro, OC 10000 euro, NNW 10000 pln
ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych 15000 euro
ubezpieczenie KL w przypadku zachorowania na COVID-19 –
15000 euro

CENA NIE OBEJMUJE:



SKŁADKA TFG i TFP- 20 ZŁ – płatne na konto organizatora
wyjazdy fakultatywne

Dodatkowe ubezpieczenie :
OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :
– zachorowania nagłego – 95 zł
- z rozszerzeniem na COVID 19 – 135 zł
- z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną – 160 zł
- zachorowania z powodu chorób przewlekłych – 135 zł
- z rozszerzeniem na COVID 19 – 160 zł
- z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną – 215 zł

