
BOŚNIA HERCEGOWINA CHORWACJA
Hotel przy samej plaży, przepiękny Dubrownik, niewiarygodny Mostar, wspaniałe Medjugorie oraz 
magiczne Plitvice. Będziecie chcieli wrócić tam z rodzicami na wakacje!

7 dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1/2 DZIEŃ 
Wyjazd z miejsca zamieszkania o ustalonej godzinie. Przejazd 
przez terytorium Polski, Czech, Austrii, Słowenii, Chorwacji do 
Bośni. Zakwaterowanie w hotelu ok. godz. 13.00. Czas na pierwszy 
spacer po miejscowości Neum. Obiadokolacja. Nocleg.
 
3 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Medjugorie – jednego z najczęściej 
odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie oraz Mostaru – 
pięknie położonego miasta w dolinie Neretwy. Popołudniu powrót 
do hotelu, czas do dyspozycji grupy, obiadokolacja, nocleg.

Alternatywa Medjugorie: Wodospady Kravica – grupa wodospadów 
położona wzdłuż rzeki Trebižat (cena ok 6 euro)

4 DZIEŃ
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Dubrownika – „Perły 
Adriatyku” – malowniczo położonego miasta, o wspaniałym 
klimacie, pełnego zabytków i niezwykłych uliczek. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.
 
5 DZIEŃ
Dzień do dyspozycji grupy, spacery, plażowanie.
 
6 DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Plitvic – zwiedzanie Chorwackiego Parku Narodowego ( 16 
jezior połączonych 92 wodospadami). Czas wolny w okolicznych 
restauracjach i sklepikach z pamiątkami. (obiad płatny dodatkowo). 
Nocny przejazd do Polski.
 
7 DZIEŃ
Przyjazd do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych.

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• 4 noclegi w hotelu*** w Bośni – Hercegowinie pokoje 

z TV i łazienką
• 4 śniadania + 4 obiadokolacje
• opieka pilota / przewodnika
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL, 

10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)
• podatek VA

• biletów wstępu związanych z realizacją programu: 
Plitvickie Jeziora ok. 70kun (ok. 42 zł), przewodnik 
lokalny w Mostarze i Dubrowniku 6€, ew. obiad w 
Plitvicach ok. 10€.

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 
wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

• Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen 
biletów wstępu!

HOTEL od 1220 PLN
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


