WCZASY W CHORWACJI
RIWIERA MAKARSKA / GRADAC
17.09 – 28.09.2018
Wrześniowy wypoczynek na południu Riwiery Makarskiej,
z możliwością poznania najpiękniejszych zabytków magicznej Dalmacji.
Świetna oferta w dobrej cenie!
Dokąd jedziemy?
GRADAC to małe, malownicze miasteczko, położone na stokach masywu
Biokovo. Jest to letnisko z pięknymi plażami, kryształową wodą i małymi
zatokami otoczonymi śródziemnomorską roślinnością.
Gdzie śpimy?
HOTEL LAGUNA** znajduje się w odległości 100 metrów od morza
i kamienisto-żwirowej plaży, w otoczeniu drzew, około 500 metrów od
centrum miejscowości. Wszystkie pokoje mają łazienki, balkony, TV. Do
dyspozycji gości hotelowych jest restauracja, caffe bar na plaży oraz
darmowe Wi-Fi w okolicy recepcji. Restauracja działa w formie otwartego
bufetu. Raz w tygodniu serwowany jest specjalny, dalmatyński, regionalny
obiad.
Strona hotelu: https://hotellaguna-adriatiq.com/en/hotel-laguna
Wyżywienie: śniadania i ciepłe obiadokolacje w formie smacznego
i zróżnicowanego bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne osobno.
Transport: autokar klasy lux (WC, klimatyzacja, TV, barek).
Wyjazd bezpośrednio z Rybnika i Raciborza!
Cena: 1940 zł/os.
Posiadacze karty Klubu Podróżnika Orinoko: 1840 zł/os.
Emeryci w wieku powyżej 60 lat: 1890 zł/os.
Dzieci do 12 roku życia: 1665 zł/os.
Dzieci do 12 roku życia (dostawka w pokoju 2-os.): 1000 zł/os.
Dorosły na dostawce w pokoju 2-os.: 1845 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 200 zł.
Świadczenia: przejazd autokarem klasy lux (WC, barek, TV), 9 noclegów
w hotelu z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje, napoje do
obiadokolacji płatne osobno), ubezpieczenie NNW, KL i bagażu, opieka
polskiego pilota-rezydenta przez cały czas pobytu.
Zaliczka: 600 zł/os. płatna przy podpisaniu umowy. Pozostała część zapłaty
w terminie 20 - 24 sierpnia 2018.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas wczasów zaproponujemy naszym turystom 3 wycieczki, absolutne
„NAJ” (czyli to, co my sami uważamy za najbardziej wartościowe
i najciekawsze)… Będą to:
1. Perły Dalmacji: Split + Trogir, 35 EUR/os.
W programie wycieczki znajdzie się wizyta w dwóch słynnych miastach
Dalmackich, które będziemy zwiedzać wraz z polskim przewodnikiem.
W Splicie skoncentrujemy się na Pałacu Dioklecjana, który jest tak wielki…
że można się nie zorientować, że się w nim było. Popołudnie spędzimy
w kamiennym, małym, urokliwym Trogirze – jednym z najpiękniejszych miast
na świecie.
2. Dubrownik + Ston, 35 EUR/os.
Zwiedzanie Dubrownika - spacer po perle południowej Chorwacji wpisanej na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Stare Miasto (Wielka Studnia
Onufrego z 16 rzeźbami, mała Studnia Onofria, Pałac Sponza, Kościół św.
Błażeja, Pałac Rektorów, Klasztor Franciszkanów, Kolumna Ronalda).
Przejazd na Półwysep Pelješac do miasta STON - czas wolny, spacer po
starówce, możliwość wejścia na mury obronne miasta (we własnym zakresie),
zakupy słynnego wina MALI PLAVAC prosto z winnicy.
3. Fish Picnic – rejs na wyspę Korčula, 280 HRK lub 35 EUR
Całodniowy rejs statkiem na wyspę Korčula do miejscowości Korčula.
Wycieczka statkiem Felun Jedan, podczas której uczestnicy oprócz
rozkoszowania się pięknymi widokami będą mogli skorzystać
z poczęstunku, na który składać się będą lokalna ryba, pieczywo, doskonałe
wino, lemoniada oraz sałatka. Korčula zwana "Małym Dubrownikiem" to
kulturalna i turystyczna stolica wyspy. Bogaty przekrój przez epoki wspaniałe zabytki architektury romańskiej, gotyckiej oraz renesansowej.
PROMOCJA - przy wyborze wszystkich wycieczek (1, 2 oraz 3) cena wynosi
90 EUR za całość.
4. Droga powrotna: Park Narodowy Krka, bilet wstępu 100 HRK/os.
W drodze powrotnej do Polski zatrzymujemy się w Parku Narodowym Krka.
Chętni będą mogli przejść spejalnie przygotowaną ścieżką turystyczną pod
najdłuższy i najczęściej odwiedzany wodospad na rzecze Krka, Skradiński
buk. Wodospad utworzony z barier osadów wapiennych, wysp i jezior jest
doskonale przystosowany do bezpiecznego zwiedzania - są tu ścieżki i mosty
umożliwiające wygodny i bezpieczny spacer. W Skradinskim buku jest
możliwość kąpieli w krystalicznie czystej wodzie wodospadów. Ostatnim
etapem będzie rejs statkiem ze Skradinskiego buku do Skradina, skąd
ruszymy w drogę do Polski...
Powyższe imprezy będą prowadzone przez naszego pilota i przewodników
lokalnych w języku polskim.
Powyższe wycieczki są płatne u pilota w dniu przyjazdu do Gradaca.

ORINOKO – ART & TRAVEL, BIURO: RACIBÓRZ, UL. OPAWSKA 38
www.orinoko.pl biuro@orinoko.pl tel. +48 32 740 92 00, +48 515 739 642

