
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI DO CHORWACJI 
 

10-18/09/2022 

 

dzień 1: wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd tranzytowy z krótkimi 

przerwami po drodze. Przyjazd w okolice Zagrzebia, obiadokolacja i nocleg. 

 
Terme Stubaki 

Terme Stubaki d.o.o. 

049/282501 

 

 

Dzień 2: przyjazd do z miejsca zakwaterowania we wczesnych popołudniowych. Zakwaterowanie 

w hotelu, spotkanie z rezydentem i omówienie programu wyjazdu. Czas wolny na zwiedzanie 

miejscowości  i spacer. Obiadokolacja i nocleg. 

 
Hotel Horizont 

Baska Voda 

Chorwacja 

 

 

Dzień 3: śniadanie. Czas na plażowanie i kąpiele słoneczne. Obiadokolacja i nocleg.  

Tego dnia możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej (rejs statkiem na dwie wyspy- 40 euro) 

 
Hotel Horizont 

Baska Voda 

Chorwacja 

 

Dzień 4: śniadanie i całodniowa wycieczka do Dubrownika, podczas którj zwiedzimy m.in.: Pałac 

Rektorów, Stradum, mury miejskie, klasztor francszkanówz najstarszą apteką z 1317 r., Pałac 

Sponza, Słup Orlanda, katedra NMP, kościół św. Błażeja patrona miasta, studnia Onufrego. Podczas 

wycieczki zobaczymy również Ston – najdłuższa fortyfikacja w Europie. Po zakończeniu 

zwiedzania przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg.  

 
Hotel Horizont 

Baska Voda 

Chorwacja 

 

 

Dzień 5: śniadanie. Czas na plażowanie i kąpiele słoneczne. Obiadokolacja i nocleg.  

Tego dnia możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej (wycieczka na Biokovi z zwiedzaniem 

SKYwalk- szklanego tarasu - 50 euro) 

 
Hotel Horizont 

Baska Voda 

Chorwacja 

 

 

Dzień 6: Śniadanie. Przejazd na całodniową wycieczkę do Splitu i Trogiru, gdzie zobaczymy m.in. 

pałac Dioklecjana, Katedrę św. Dujama, świątynię Jupitera, promenadę Riva oraz wzgórze Marija. 

W trogirze zobaczymy malowniczą starówkę, cytadelę wenecką oraz promenadę nadmorską. Po 

zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
Hotel Horizont 

Baska Voda 

Chorwacja 

 

Dzień 7: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, spacery lub kąpiele morskie. Obiadokolacja                            



i nocleg.  
Hotel Horizont 

Baska Voda 

Chorwacja 

 

 

Dzień 8: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w okolice Budapesztu. Obiadokolacja                          

i nocleg tranzytowy. 

 
Hotel Budapest 

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47  

 

Dzień 9: Śniadanie. Przejazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach 

wieczornych.  

 

 
Program ramowy ze względu na warunki drogowe lub atmosferyczne może ulec zmianie 

 

 

 

 

 

 


