
ADRIATYCKA PRZYGODA

21.05 – 01.06. 2015

Podczas naszej wycieczki zwiedzą Państwo Wiedeń i Zagrzeb z przewodnikiem w drodze
dojazdowej i powrotnej. Cała podróż nie będzie męcząca, dzięki dwóm noclegom tranzytowym.
Docelowo zakwaterowani będziecie Państwo w pokojach 2-3 os. z własną łazienką, dostępem do
kuchni,  tarasem  i  grillem,  oraz  dostępem  do  Wi-Fi.  Miejscowość,  która  jest  naszą  główną
destynacją,  to  Makarska.  Przewidziane  jest  tam  siedem  noclegów.  W  programie  mamy  trzy
wycieczki.  Jedna z  nich  to  Dubrownik,  będący perłą  Adriatyku  i  miastem wpisanym na listę
UNESCO, które koniecznie trzeba zobaczyć będąc w Chorwacji. Poza tym Bośnia i Hercegowina,
z urokliwymi miejscowościami tj. Pocitelj, Blagaj, Medjugorje i Mostar oraz wodospady Kravica.
Na koniec odwiedzimy jeden z najbardziej  okazałych Parków Narodowych w Chorwacji,  czyli
KRK.  Podczas  tej  wycieczki  przewidziany  jest  także  spacer  z  pilotem  po  Trogirze  i  Splicie.
Dodatkowo program uwzględnia wspólną integrację grupową w specjalnie wynajętym przez nas dla
Państwa lokalu, gdzie będzie można bawić się do rana. Ponadto organizujemy degustację lokalnych
specjałów w postaci win, rakiji, prsuta, różnych rodzajów sera i miodów. Żeby tego było mało dla
grupy  aranżujemy  pokaz  filmów  na  temat  kultury  bałkańskiej,  grupowe  animacje  i  wieczór
z  muzyką  bałkańską  a  także  karaoke/lypsync.  Ta  oferta  to  prawdziwa  integracja  grupy
i niesamowite przeżycia. Zwiedzanie, opalanie, kąpanie i zabawa tylko z Wondertours.



MAKARSKA I OKOLICE

Makarska uważana jest  za jedną z najpiękniejszych miejscowości  w Chorwacji.  Jest  też
jednym z największym ich kurortów. Można tu swobodnie opalać się na żwirkowo-kamienistych
plażach,  zażywać kąpieli  w przejrzystej  i  czystej  wodzie,  oraz  korzystać  z  wielu  dodatkowych
atrakcji  jakie  oferuje  kurort.  Są  tu  liczne  kafejki,  bary,  dyskoteki,  muzeum  malakologiczne  z
największa  ilością  muszelek  na  świecie,  targ  rybny  i  owocowy,  góry  Biokovo  z  najwyższym
szczytem sv. Jure, oraz pobliskie wyspy, z których jedna z nich jest najdłuższą wyspą w Chorwacji
a  druga  najwyższą.  Miejscowość  poza  tym tętni  życiem kulturalnym o  czym świadczą  licznie
odbywające się tu koncerty na żywo. Znajduje się tu także zabytkowy kościół wykuty w skale, oraz
półwysep miłości  z  którego rozciąga się  wspaniała  panorama na całe  wybrzeże i  miejscowość.
Makarska ze względu na panujący tu klimat śródziemnomorski fascynuje ponadto roślinnością tj,
agawy,  opuncje,  bogumiły,  oleandry,  sosny  piniowe,  nadmorskie  i  wiele  innych.  Wszystkich
interesujących rzeczy w tym miejscu nie da się jednak opisać. Trzeba tu po prostu być.

DYSKOTEKA

Nasza dyskoteka znajduje się  bezpośrednio przy morzu. Jest kryta gontami i sprawia nieco
egzotyczne wrażenie. Jest to idealne miejsce do grupowej zabawy integracyjnej, gdyż dj'e puszczają
tam  dużo  polskiej  muzyki  na  zamówienie.  Każdy  uczestnik  wyjazdu  może  więc  aktywnie
uczestniczyć  w  tworzeniu  klimatu  dyskotekowego.  Dodatkowo  alkohole  należą  do  jednych  z
najtańszych w całej miejscowości. W lokalu organizujemy ponadto wieczór karaoke/lypsync. 



ZAKWATEROWANIE

W naszej ofercie możecie Państwo liczyć na prawdziwy odpoczynek, co gwarantują nasze
kwatery.  Dzięki  wieloletniemu  doświadczeniu  w  pracy  z  kwaterodawcami  jako  rezydenci,
pozyskaliśmy ich zaufanie i szacunek. Makarską znamy na wylot podobnie jak całą Chorwację.
Dzięki naszym kontaktom, możemy z pełną odpowiedzialnością zagwarantować Państwu, że każdy
pokój,  który dostaniecie będzie posiadał  łazienkę,  kuchnię,  wyjście  na balkon,  bądź taras,  oraz
strefę Wi-fi i grill.  Dodatkowo większość pokoi w naszej ofercie Integracja posiada dodatkowy
bonus w postaci telewizora, bądź widoku na morze. 

RESTAURACJA

W  naszej  ofercie  przewidziany  jest  9-dniowy  pakiet  wyżywienia.  Podczas  noclegów
tranzytowych w hotelach *** korzystać będą Państwo ze szwedzkiego stołu podczas  śniadania
i kolacji. W Makarskiej natomiast szwedzki stół dostępny będzie dla Państwa tylko na śniadanie.
Składać się on będzie ze świeżych warzyw, masła, jajek, pasztetów, parówek, różnych rodzajów
szynki,  sera,  świeżego  ciemnego  chleba,  czekolady,  dżemów,  kremów  śmietankowych,  mleka,
kawy, herbaty itp. Kolacja natomiast to z kolei lokalne potrawy tj. cevapcici, pleskavica, jagnięcina,
oraz potrawy europejskie, tj, spaghetti, kurczak w sosie grzybowym i wiele innych pysznych dań.
Do każdego zestawu obiadowego serwowana jest zupa, sałata ze świeżych warzyw oraz owoc na
deser. Bezpłatnie serwowana jest także woda. Nasz lokal jest klimatyzowany, posiada miłą obsługę
i wyborne jedzenie, które od wielu lat zachwalane jest przez miejscową ludność, oraz przyjezdnych
turystów.  Restauracja  to  także  miejsce,  gdzie  będziemy mieli  okazję  uczestniczyć  w zabawach
integracyjnych/animacjach.  Wyświetlimy tam filmy o tematyce  bałkańskiej,  oraz  zorganizujemy
degustację miejscowych specjałów (wino, rakija, prsut, sery, miody itp.).



WYCIECZKI

W naszą wycieczkę wliczone są trzy wyjazdy fakultatywne o wartości 40 euro każdy. My 
oferujemy je Państwu za darmo. Dodatkowo na trasie dojazdowej organizujemy zwiedzanie 
Wiednia i Zagrzebia z przewodnikiem. Łączna wartość tych wyjazdów to ponad 700 zł!!

DUBROWNIK 
Unikalne  w skali  światowej  miasto  z  zachowanym w całości  monumentalnym  
pierścieniem  murów  obronnych,  wpisane  na  światową  listę  dziedzictwa  
kulturalnego  UNESCO  pełne  młodych  ludzi.  Dynamiczne  miejsce,  tętniące  
bezustannie dobrą zabawą. Jedna z najstarszych republik na świecie. Dubrownik to 
miasto,  którego  historia  nie  oszczędzała,  a  które  jednak  po  każdej  dziejowej  
katastrofie  odradzało  się  piękniejsze  i  potężniejsze.  Olbrzymie  żywe  miasto-
muzeum, którego nie sposób, nie zobaczyć będąc w Dalmacji. Konieczny dowód 
osobisty lub paszport. Podczas wycieczki zwiedzanie starego miasta z najlepszym 
polskim przewodnikiem, oraz na własną rękę podczas czasu wolnego. W trakcie  
wycieczki  zatrzymujemy  się  kilkukrotnie  na  degustację  wybornych  likierów
i rakiji, oraz jesteśmy częstowani figami i migdałami. Program przewiduje także  
panoramy w Neum, na Bacińskich jeziorach, oraz na moście w Dubrowniku.

BOŚNIA I HERCEGOWINA
Wyjazd  do  Bośni  i  Hercegowiny  jest  jedyną  w  swoim  rodzaju  okazją,  do  
zobaczenia  najciekawszych  punktów  turystycznych  malowniczej  Bośni  i  
Hercegowiny.  Podczas  naszej  eskapady odwiedzimy między innymi  Pocitelj  z  
zabytkowym meczetem i twierdzą, z której roztacza się oszałamiający widok na  
całe miasto, oraz Blagaj gdzie swoje miejsce ma klasztor derwiszów, z którym  
wiążę się niesamowita historia. Sam klasztor leży u źródeł rzeki Buna, więc jego 
rozmieszczenie  pozwala  wypocząć  nam  i  cieszyć  się  jego  widokiem  w  
niesamowitej  scenerii.  Żeby  tego  było  mało  odwiedzimy  też  Mostar  z  jego  
symbolicznym  mostem,  który  według  tegorocznego  rankingu  najpiękniejszych  
miejsc  na  ziemii  stworzonym  przez  BBC  uplasował  się  w  pierwszej  10-tce.  
Ponadto zatrzymamy się w Medjugorje, gdzie Matka Boska objawiła się sześciorgu
dzieci w 1981 r. Miejsce obecnie cieszy się mianem największego sanktuarium  
Matki Boskiej w Europie na równi z Fatimą, czy Lourdes. Na koniec zwiedzimy
dzikie wodospady na granicy chorwacko-bośniackiej i zostaniemy poczęstowani  
jedynym w swoim rodzaju likierem bośniackim.  

KRK/SPLIT/TROGIR

Park Narodowy Krk'a to rozległy, w większej części niezmieniony działalnością  
człowieka  obszar  obejmujący  ciąg  wodospadów,  o  łącznym  spadku  242  m.  
wypłukujących  fantazyjne  drogi  w  miękkich,  wapiennych  skałach.  U  stóp  
ostatniego z nich znajduje się  wspaniałe kąpielisko z czystą wodą.  Każdy,  kto  
zdecyduje  się  odwiedzić  to  wspaniałe  miejsce  stanie  twarzą  w twarz  z  potęga  
wodnego żywiołu. W cenę wliczony jest bilet wstępu. Długość pobytu w parku to 
ok. 3 godziny. Na powrocie w programie mamy zwiedzanie miejscowości wpisanej 
na listę światowego dziedzictwa Unesco. Trogir to miasto założone przez Greków, 
malowniczo  położone  na  wyspie  o  wspaniale  zachowanej  strukturze  
średniowiecznej starówki. Wspaniały plac centralny z budynkiem ratusza i katedrą 
co roku przyciąga ludzi wrażliwych na piękno. Żeby tego było mało, jako jedyni  
w Makarskiej łączymy KRK z Trogirem i Splitem, czyli portową stolicą Dalmacji 
ze słynnym zabytkiem, którym jest Pałac Dioklecjana. Na powrocie cała grupa  
degustuje smaczne figowe wino. Wstęp do Parku dodatkowo płatny: 12 euro.

 

*Wiedeń  i  Zagrzeb  robione  są  na  trasie  tranzytowej.  Łączny  czas  pobytu  w  każdym  mieście,  z  włączonym  w  to  zwiedzaniem

z przewodnikiem  i czasem wolnym to ok. 4-5 godzin. Dla chętnych istnieje możliwość organizacji w Makarskiej  całodniowego rejsu  

na  dwie wyspy: Hvar i Brać,  oraz raftingu za 25 euro/os. Na specjalne życzenie grupy możliwy jest  przejazd przez  Plitwickie  jeziora  w  

drodze wyjazdowej, lub powrotnej.  Bilety wstępu do Parku Narodowego Jezior Plitwickich dodatkowo płatne (ok. 15 euro).



CHORWACJA 

1 DZIEŃ
WYJAZD W GODZINACH WIECZORNYCH.

2 DZIEŃ:
ZWIEDZANIE WIEDNIA I NOCLEG TRANZYTOWY.
ZAKWATEROWANIE W HOTELU I OBIADOKOLACJA

3 DZIEŃ:
ŚNIADANIE I WYKWATEROWANIE Z HOTELU 
PRZYJAZD DO MAKARSKIEJ (MOŻLIWY PRZEJAZD PRZEZ PLITWICE)
ZAKWATEROWANIE I OBIADOKOLACJA

4-9 DZIEŃ
WIECZÓR MUZYCZNO-FILMOWY Z DEGUSTACJĄ MIEJSCOWYCH SPECJAŁÓW
GRUPOWE ANIMACJE, WIECZÓR KARAOKĘ/LYPSYNC ORAZ DYSKOTEKA
3 WYCIECZKI FAKULTATYWNE W CENIE.
ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE

10 DZIEŃ: 
WYKWATEROWANIE I WYJAZD OK. GODZ. 10.00
WIECZORNE ZWIEDZANIE ZAGRZEBIA
ZAKWATEROWANIE W HOTELU I OBIADOKOLACJA

11 DZIEŃ:
WYKWATEROWANIE. ŚNIADANIE I WYJAZD W DROGĘ POWROTNĄ.

12 DZIEŃ:
POWRÓT DO POLSKI

TERMINY, CENY I ŚWIADCZENIA

21.05 – 01.06.2015 – 1599 zł

CENA OBEJMUJE:

2 NOCLEGI W HOTELU *** 
7 NOCLEGÓW W POKOJACH Z KUCHNIĄ, ŁAZIENKĄ, TARASEM, WI-FI
3 WYCIECZKI FAKULTATYWNE (DUBROWNIK, KRK/SPILT/TROGIR, BOŚNIA IHRECEGOWINA)
9 ŚNIADAŃ I OBIADOKOLACJI
ZWIEDZANIE WIEDNIA I ZAGRZEBIA Z PRZEWODNIKIEM
DEGUSTACJA MIEJSCOWYCH SPECJAŁÓW
ORGANIZACJĘ ATRAKCJI NA MIEJSCU
PRZEJAZD AUTOKAREM KLASY LUX (DVD, BAREK, TOALETA)
UBEZPIECZENIE KL I NNW
OPŁATA KLIMATYCZNA 
OPIEKA PILOTA/REZYDENTA
PODATEK VAT

CENA NIE OBEJMUJE:

NIEOBOWIĄZKOWYCH BILETÓW WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW (KRK, PLITVICE)


