
Lublana - Jaskinia Postojna - Sibenik - Wodospady na rzece Krka - Trogir - 
Split - Dubrownik - Budwa - Shkodra - Kruja - Medjugorie - Sarajewo 

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w 
o ferc ie ;  b i le tów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników (ok. 70 EUR), rejs 
stateczkiem (ok. 20 EUR).

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
7 noclegów - pokoje 2, 3 -  osobowe 
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie 
Z programem; opiekê pilota; 
realizacjê programu; ubezpieczenie; 
KL + NNW + baga¿; podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ: 
Wyjazd z Polski o godz. 20.00. Przejazd przez Czechy,  Austriê do S³owenii. 

2 dzieñ: 
W godzinach porannych przybycie do stolicy S³owenii Lublany - krótkie zwiedzanie miasta: 
Wzgórze Zamkowe, Plac Preszerena, Stare Miasto, Rynek G³ówny, Kolumnada Plecznika, 
Ratusz Miejski. Katedra œw. Miko³aja, gdzie przechowywana jest kopia Piety. Przejazd do Jaskini 
Postojnej, która nale¿y do grupy najwiêkszych jaskiñ na œwiecie. Ma ³¹czn¹ d³ugoœæ ponad 
27 km i stanowi jedn¹ z najbardziej znanych atrakcji turystycznych S³owenii. Zwiedzanie 
kompleksu jaskiñ. Przejazd do Chorwacji, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Parku Narodowego "Wodospady na 
rzece Krka" - jednej z najwiêkszych atrakcji krajobrazowych w Chorwacji. Rzeka Krka, 
p³yn¹c przez wapienne pod³o¿e wytworzy³a nieregularne koryto - najciekawsze miejsce to niemal 
pó³kilometrowy odcinek, gdzie rzeka przep³ywa przez 17 kaskad, szerokich prawie na 100 m, 
pokonuj¹c spadek terenu o wysokoœci 45 metrów. Dalszy przejazd do Sibenika - najstarszego 
chorwackiego miasta na wybrze¿u adriatyckim. Spacer po Starym Mieœcie. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

4 dzieñ:
Po œniadaniu przejazd do Trogiru - zwiedzanie: Starówka, Ratusz, katedra œw. Wawrzyñca. 
Przejazd do Splitu - zwiedzanie trzeciego, co do wielkoœci miasta Chorwacji: spacer po 
Starym Mieœcie, Ratusz Miejski, malowniczy port, antyczny Pa³ac cesarza Dioklecjana - jeden z 
najpiêkniejszych w Europie przyk³adów rzymskiej architektury obronnej, wpisany na listê 
dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Powrót do hotelu na kolacjê i nocleg. 

5 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie. Przyjazd do Dubrownika - miasta pe³nego zabytków i 
niezwyk³ych uliczek. W programie m.in. spacer z przewodnikiem uliczkami miasta. Podczas 
zwiedzania poznamy historiê Dubrownika, a tak¿e zobaczymy Klasztor Franciszkanów ze s³ynn¹ 
aptek¹, Bram¹ Pile, Katedr¹, mury miejskie, Pa³ac Rektorów. 
Przejazd do Czarnogóry i zwiedzanie Kotoru - miasta otoczonego murami obronnymi, 
spacer po mieœcie. Obiadokolacja i nocleg. 

6 dzieñ:
Œniadanie. Rejs stateczkiem po morzu (dodatkowo p³atny), postoje w malowniczych 
zak¹tkach, degustacja wina i rakiji. Wieczorem zwiedzanie urokliwej Budwy.  Obiadokolacja, 
nocleg.

7 dzieñ:
Œniadanie, wyjazd do Albanii. Zwiedzanie: Shkodry - trzeciego co do wielkoœci miasta 
Albanii. Warto zobaczyæ twierdzê Razafet, oraz meczet o³owiany, kamienny most turecki i 
k¹pieliska nad jeziorem Szkoderskim. Przejazd do Kruja - zamek Skandenberg oraz bazar z 
najwiêkszym w ca³ej Albanii wyborem pami¹tek. Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.

8 dzieñ:
Po œniadaniu przejazd do Boœni i Hercegowiny, do Medjugorie - celu wielu pielgrzymek. 
Nastêpnie przejazd do Sarajewa, podzielonego od 1998 roku na dwie czêœci: Federacjê 
Chorwacko-Muzu³mañsk¹ oraz Republikê Serbsk¹. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta 
ze s³ynn¹ Baszczarsziji - urokliw¹ pl¹tanin¹ meczetów, targowych straganów i w¹skich uliczek - 
to historyczne centrum miasta, które zosta³o wzniesione w oparciu o arabskie rozwi¹zania 
architektoniczne, w czasach panowania Turków Osmañskich. Obiadokolacja, nocleg. 

9 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Polski przez Austriê, Czechy. 

10 dzieñ:
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

30.04 - 09.05.2014
12.09 - 21.09.2014

CENA:  1610 z³
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