WYCIECZKA SZKOLNA
SŁOWENIA I CHORWACJA
 JASKINIA POSTOJNA
 FUN PARK BIOGRAD
 TROGIR
 DUBROWNIK
 JEZIORA PLITWICKIE
20 – 27 września 2021
1 dzień – o godz. 22.00 20.09 zbiórka, spotkanie z pilotem wycieczki, wyjazd
autokarem w kierunku Słowenii, przejazd do hotelu w miejscowości Postojna,
obiadokolacja
2 dzień – 22.09 po śniadaniu zwiedzanie JASKINI POSTOJNEJ, która jest uznawana za jedną z najpiękniejszych krasowych jaskiń
na świecie. Przejazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu w Biogradzie (hotel Hygge), obiadokolacja 21/22
3 dzień – 23.09 po śniadaniu pobyt w parku rozrywki FUN PARK BIOGRAD. Przejazd na nocleg do hotelu w okolicy Trogiru,
obiadokolacja
4 dzień 24.09 śniadanie, czas na plażowanie – (możliwość zorganizowania rejsu statkiem na chorwackie wyspy z fishpicnickiem,
podczas rejsu czas na plażowanie i kąpiele, czas trwania rejsu z atrakcjami - ok. 6 godz. + 10 euro), po południu TROGIR – spacer
po malowniczej nadmorskiej starówce i porcie, obiadokolacja 23/24
5 dzień 25.09 po śniadaniu wycieczka do DUBROWNIKA. Z miejscowym przewodnikiem zobaczymy: mury obronne, klasztor
franciszkanów, Katedrę, studnię Onofrio, pałace, fontanny, główną ulicę miasta Stradun, powrót do hotelu, obiadokolacja 24/25
6 dzień 26.09 po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Plitwic, zwiedzanie PARKU NARODOWEGO PLITWICKICH JEZIOR. Ta
przyrodnicza perełka Chorwacji to 16 turkusowych jezior położonych tarasowo na długości 8 km i połączonych wodospadami.
Przejazd do hotelu w Zagrzebiu – HOTEL „I”, obiadokolacja 25/26
7 dzień 27.09 po śniadaniu podróż powrotna do Polski, przyjazd około północy

Cena: 1600 zł + 90 euro Kalkulacja dla 45 uczniów + 4 nauczycieli
Cena wycieczki zawiera: transport autokarem, opłaty autostradowe, klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, 6 noclegów w
hotelach, wyżywienie wg programu (6 śniadań, 6 obiadokolacji), opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie KL i NNW, bilety
wstępu, lokalnych przewodników, obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny PROGRAM RAMOWY,
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
KAŻDY UCZESTNIK WYCIECZKI MUSI ZABRAĆ ZE SOBĄ WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT

