Biuro Turystyki Szkolnej „KLEKS”
67-200 Głogów, ul. Saturna 24
tel. (76) 8346218, 600 370 181
e-mail: btskleks@op.pl
www.btskleks.pl

Dzień 1 (22.06.2018): Wyjazd o ustalonej godzinie. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię . Po drodze
planowane są krótkie postoje.
Dzień 2 (23.06.2018): Dojazd do miejscowości Św. Filip i Jakov. Zakwaterowanie i czas na odpoczynek.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 (24.06.2018): Śniadanie. Dzień Odpoczynku. Spacer nadmorską promenadą do Biogradu –
położonego w pobliżu znanego kurortu letniego z portem jachtowym i bazą promową, z której odpływają
rejsy na Oliwkową Wyspę Pasman. Kąpiele i plażowanie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4 (25.06.2018): Śniadanie. Całodzienny rejs statkiem na Archipelag Kornati. Po rejsie przez
malowniczy Adriatyk, w czasie którego będziemy mogli podziwiać urok archipelagu będącego w 2/3
parkiem narodowym czeka nas wejście na 94 metrowy klif (wspaniały punkt widokowy) oraz wizyta nad
Jeziorem Modrym (6 najbardziej zasolone jezioro świata). W trakcie rejsu powrotnego istnieje możliwość
poczęstunku i degustacji miejscowych trunków. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 (26.06.2018): Śniadanie. Wyjazd do Szybenika (miasta zwanego „Mekką Piratów”). Spacer po
zabytkowej starówce. Podziwiamy wpisaną na listę dziedzictwa UNESCO Katedrę św. Jakuba, łączącą w
sobie cechy gotyckie i barokowe. Przejazd do Parku Narodowego Krka. Rejs statkiem wzdłuż wąwozu
rzeki Krka oraz spacer szlakiem turystycznym obok wodospadów. Dla chętnych możliwość wykąpania się
pod jednym z najbardziej malowniczych wodospadów. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6 (27.06.2018): Śniadanie. Wyjazd do Trogiru (miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa
UNESCO). Podziwiamy położone na wyspie Stare Miasto z Katedrą św. Wawrzyńca, gotyckim Pałacem
Cipiko, ratuszem i średniowiecznymi murami. Spacer po porcie i nadmorskim deptaku. Przejazd do
Splitu, miasta znanego z pałacu rzymskiego cesarza Dioklecjana (wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO) oraz Katedry św. Dujama (przebudowana z mauzoleum Dioklecjana). Powrót do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7 (28.06.2018): Śniadanie. Przejazd do Plitvic. Całodzienne zwiedzanie Parku Narodowego
Plitvickie Jeziora, gdzie znajduje się 16 turkusowych jezior wapiennych połączonych ze sobą 92
wodospadami i kaskadami. Park wpisany jest na listę światowych bogactw UNESCO. Rejs stateczkiem.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8 (29.06.2018): Śniadanie. Dzień Relaksu. Odpoczynek na plaży i spacery po okolicy a także do
Biogradu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9 (30.06.2018): Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Polski. Przejazd przez Słowenię,
Austrię i Czechy.
Dzień 10 (1.07.2018): Przyjazd do Polski w godzinach porannych.
Świadczenia:
 Przejazdy autokarem Lux (klimatyzacja, WC, DVD, barek kawowy).
 7 noclegów.
 Wyżywienie zgodnie z programem (7 śniadań i 7 obiadokolacji).
 Opieka przewodnika.
 Ubezpieczenie NW i KL do 10 000 euro.

CENA: 889zł + 99 euro (przy min. 45 osobach)
Bilety wstępu nie są wliczone w cenę.

NIP: 693-112-90-87, Regon: 390588413, Nr konta: Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 4771 1873.

