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Cena zawiera 

• Przejazd autokarem, 

• 5 noclegów w hotelu Lubineca *** w Gradacu 

• Wycieczka Mostar i Medjugorie 

• Wycieczka Dubrownik 

• Zwiedzanie Splitu 

• Wyżywienie HB – śniadania i obiadokolacje + woda do obiadokolacji 

• Opiekę pilota/rezydenta podczas pobytu 

• Opłatę na fundusz gwarancyjny według rozporządzenia Ministerstwa Finansów (15 
zł / os.) - automatycznie doliczane do rezerwacji  

• Ubezpieczenie KL 20 000€, NNW 2 000€, bagaż 200€  

• Podatek VAT 

• Wieczorek dalmatyński, Animacje prowadzone przez hotel 

• Taksy klimatycznej + Opłaty meldunkowej, przewodników 40 € (zawarte w cenie) 

  
CENA NIE OBEJMUJE: 

• Wycieczek fakultatywnych 

 
 
 

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Centrala:  +48 17 742 14 65 

Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

CENA:    1970 PLN 
                                                                               

TERMIN:    

Chorwacja + Bośnia i Hercegowina 
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Przykładowy program wycieczki:  

1. dzień:  

Wyjazd z Leżajska w godzinach OK. 9:00 rano, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. 

2. dzień:  

Przyjazd do miejscowości Igrane, czas wolny, Obiadokolacja, nocleg. Planowany przyjazd 10-11:00 

3. dzień:  

Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do Dubrovnika, nie bez powodu nazwanego Perłą Adriatyku, jedno z najpiękniejszych miast w Europie. 

Dubrownik to miasto muzeów i festiwali, przyciąga turystów malowniczymi pejzażami, fantastyczną kuchnią. Otoczone kamiennymi murami 

obronnymi, które broniły go przez wieki. W 1979 roku wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Krótki postój w 

miejscowości Neum, możliwość zakupów oraz wypicia porannej kawy w restauracji. Przyjazd do Dubrownika. Zwiedzanie miasta - najdłuższa i 

najszersza ulica miasta Stradun, Fontanna Onufrego, Kościół i Klasztor Franciszkanów, Dzwonnica Miejska, Pałac Sponza, Kościół Św. Błażeja 

- patrona miasta, Pałac Książęcy, Katedra Dubrownicka (za opłatą, w czasie wolnym, indywidualnie możliwe wejście do skarbca, w którym 

znajduje się ponad 150 relikwii świętych), Stary Port. Czas wolny - we własnym zakresie możliwe zwiedzanie muzeów, wyjazd kolejką na 

wzgórze nad miastem lub spacer murami obronnymi. Powrót w godzinach popołudniowych. Obiadokolacja 

4. dzień:  

Dzień wolny przeznaczony na odpoczynek, świadczenia w cenie HB. 

5. dzień:  

Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę Medjugorie - Mostar. W 1981 roku w Međugorje na wzgórzu zwanym dziś BRDO UKAZANJA - GÓRA 

OBJAWIEŃ, miały miejsce objawienia Matki Boskiej, które trwają do dziś. Međugorje - Sanktuarium Matki Boskiej Pokoju jest jednym z 

najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Mostar - miasto, którego symbolem jest kamienny Stary Most z XVI w. zostało 

wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Poza okazałymi meczetami, warta uwagi jest Czarszija - starówka na prawym 

brzegu rzeki Neretwy. Znajduje się tu wiele domów z czasów tureckich, a także ruiny starego fortu. Na miejscowym tureckim bazarze 

(Kujundziluk) można zaopatrzyć się w lokalne pamiątki. Miasto zamieszkane jest przez ludność katolicką w nowej częsci miasta oraz 

muzułmańską w mostarskiej starówce. Stanowi barwną mozaikę narodów, kultur i religii. Powrót w godzinach popołudniowych. 

6. dzień:  

Dzień wolny przeznaczony na odpoczynek, świadczenia - śniadanie Obiadokolacja z wieczorkiem dalmatyńskim  

7. dzień:  

Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu o godzinie 10:00, wyjazd na zwiedzanie Splitu - Stolicy Dalmacji rozsławionej przez cesarza rzymskiego 

Dioklecjana, który wybudował tu swoją recydencję nad samym Morzem. Split położony jest 60km na północ od Podgory. Dzięki rozbudowie 

portu, Split rozwinął się do rozmiarów drugiego po Zagrzebiu miasta w Chorwacji. To ważny węzeł komunikacyjny dla dalmatyńskich wysp i 

generalnie dla chorwackiego wybrzeża. Z tamtejszego terminala promowego odpływają statki do Rijeki, Dubrownika, na pobliskie wyspy - 

Brač, Hvar, Vis, Čiovo, Korčula, Lastovo, do Ankony, Pescary, Wenecji we Włoszech. Split leży na półwyspie, a oblewają go wody Adriatyku. 

Ze swoimi ponad dwustu tysiącami mieszkańców rządzi w historycznej krainie Dalmacji. To olbrzymia jak na standardy chorwackie 

aglomeracja żyje z przemysłu stoczniowego, chemicznego, cementowego, drzewnego, spożywczego - rybnego, piwowarskiego, winiarskiego 

oraz z portu handlowego, rybackiego i pasażerskiego. Po zwiedzanie Splitu przejazd w kierunku Polski. POLECAMY ZROBIENIE 

ZAKUPÓW NA DROGĘ POWROTNĄ  

8 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach południowych. 

  


