
 
                   BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  
- przejazd komfortowym autokarem w dwie strony (klimatyzacja, DVD, toaleta),  

- 7 x nocleg w willach / pensjonatach,  

- wyżywienie: 7 x śniadania,  

- opiekę pilota-przewodnika podczas trasy, 

- realizację programu, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 
- obowiązkowej opłaty na Fundusz Gwarancyjny  10 zł, 

- lokalnych przewodników i biletów wstępu, 

- taksy klimatycznej około 10 EUR/pobyt, 

- wydatków własnych. 

 

Wycieczka objazdowa: Chorwacja 
 • Trogir • Split • Riwiera Makarska • Dubrownik • Jeziora Plitwickie 

 
 

CENA: 1699 zł/os. 
(w przypadku 48 uczestników) 

CENA: 1799 zł/os. 
(w przypadku 40 uczestników) 
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Wycieczka 8-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  
Zbiórka uczestników na Parkingu Podpromie w Rzeszowie około godziny 

3:00 i wyjazd w stronę Chorwacji. Przejazd całodniowy z postojami. Pla-

nowany czas przyjazdu do Makarskiej w godzinach 21-22. Zakwaterowanie  

w hotelu/pensjonacie, nocleg. 

2.dzień  
Po śniadaniu całodniowy pobyt w Makarskiej, czas wolny do własnej 

dyspozycji. Nocleg. 

 

3.dzień 
Śniadanie. Czas wolny do własnej dyspozycji, plażowanie. Nocleg. 

 

4.dzień  
Śniadanie. Przejazd do Dubrownika - jednego z najsłynniejszych miast  

w basenie Morza Śródziemnego, nazywanego Perłą Adriatyku. Zwiedza-

nie pięknej kamiennej starówki wpisanej na listę UNESCO, otoczonej naj-

dłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie. Spacer po tętniącej życiem 

arterii starego miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luža  

z reprezentacyjnymi budowlami. Zwiedzanie klasztoru Franciszkanów  

z XIV w. i najstarszej apteki w Europie. Powrót do hotelu, czas wolny, noc-

leg. 

5.dzień  
Śniadanie. Czas wolny do własnej dyspozycji. Nocleg. 

 

6.dzień 
Śniadanie. Przejazd do TROGIRU - pięknego średniowiecznego miasta 

otoczonego morzem, wśród roślinności śródziemnomorskiej. Spacer 

wąskimi uliczkami starego miasta wpisanego na listę UNESCO: rynek, 

ratusz, kościół św. Jana Chrzciciela, budowana przez cztery wieki katedra 

św. Wawrzyńca. Przejazd do SPLITU, największego miasta Dalmacji. 

Zwiedzanie (około 4 godziny) i czas wolny. Powrót do hotelu i nocleg. 

 

 

 

 



 

7.dzień  
Śniadanie w hotelu, a następnie dzień wolny, czas wolny do własnej 

dyspozycji. Nocleg. 

 

8.dzień 

Śniadanie, a następnie wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę 

powrotną. Przejazd do Parku Narodowego JEZIOR PLITWICKICH, 

jednej z największych atrakcji turystycznych Chorwacji. Park słynie  

z szesnastu pięknych, niedużych jezior połączonych aż 92 wodospadami  

i figuruje na liście UNESCO. Zwiedzanie jezior, wieczorem wyjazd  

w drogę powrotną. Przejazd nocny. Planowany powrót na miejsce zbiórki 

w godzinach porannych następnego dnia. 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:  

 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, lokalni przewodnicy, tour guide około 50 EUR, 

taksa klimatyczna: ok. 10 EUR / pobyt, płatne u pilota w autokarze. 

 

 

 

 

 


