
1 dzieñ: * transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne. 
O godz. 21.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa ul. Ujastek 1 (Kombinat).   wc, video) na trasie: Kraków - Opatija - Kraków; kawa, herbata 
Nocny przejazd przez Czechy, Austriê i S³oweniê.   w autokarze gratis na wyznaczonych przystankach
2 dzieñ: * 7 noclegów w pokojach 2, 3 - osobowych z ³azienkami
Przyjazd do Chorwacj i  w godzinach dopo³udniowych, * wy¿ywienie 3 x dziennie w restauracji hotelowej w formie bufetu. 
zakwaterowanie, lunch (ok. godz. 13.00), obiadokolacja (19.00-   P ierwszy posi³ek: lunch w dniu przyjazdu, ostatni posi³ek: 
21.00), nocleg.   œniadanie w dniu wyjazdu, plus prowiant na drogê powrotn¹. 
3 - 8 dzieñ:   Œniadanie w formie bufetu (kawa, herbata, sok, woda, lunch, 
Wypoczynek, pla¿owanie i k¹piele morskie, piesze wycieczki po 

  obiadokolacja: zupy, ró¿ne rodzaje dañ do wyboru, desery,
okolicy, wyjœcie na dyskotekê, piesze spacery promenad¹ "Lungo 

  napoje (woda, sok).Mare" z Volosko do Lovren, zwiedzanie XVI-wiecznego koœcio³a 
* opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, pilot œw. Jakuba, najstarszej willi Angiolina, spacery do Fontanny 
  w czasie przejazdu, rezydent - przedstawiciel biura na miejscuS³oñca i Ksiê¿yca, spacery do najpiêkniejszego parku 
* ubezpieczenie: KL+ NNW SIGNAL IDUNA POLSKAegzotycznego :las bananowców, olbrzymie magnolie, kamelie 
* podatek VATjapoñskie cedry. Spacery po Opatiji. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w 

p³atnych wycieczkach fakultatywnych. 
9 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski w godzinach 
przedpo³udniowych. Przejazd przez S³oweniê, Austriê, Czechy. 
10 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.     IL. DNI
02.07 - 11.07.2014       680 z³ + 266 EUR 1797 z³        10
09.07 - 18.07.2014       680 z³ + 266 EUR 1797 z³        10
16.07 - 25.07.2014       680 z³ + 266 EUR 1797 z³        10

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Pula (z Koloseum) ok. 47 EUR, Jeziora Plitvickie ok. 47 EUR, Jaskinia 
Postojna ok. 41,50 EUR, Wenecja ok. 78 EUR, Wyspa KRK ok. 30 EUR.

Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie 
przy minimum 20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:
ubezpieczenia od chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy, dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie, op³at za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

OPATIJA to bez w¹tpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na pó³nocno - wschodnim wybrze¿u pó³wyspu ISTRIA, 
nazywany czêsto "chorwackim Monte Carlo". Wyj¹tkowo ³agodny, œródziemnomorski klimat, czyste i ciep³e wody Adriatyku, malownicza linia brzegowa, 
bujna roœlinnoœæ, przepiêkne i starannie pielêgnowane miejskie parki, eleganckie i ciekawe architektonicznie wille z czasów monarchii Austro - 
Wegierskiej, luksusowe hotele, oœrodki wellnes - wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê Opatiji i sprawia, ¿e co roku chêtnie przybywaj¹ tutaj 
turyœci z ca³ego œwiata.

HOTEL ISTRA***
Po³o¿enie: 
bezpoœrednio nad morzem, przy s³awnej nadmorskiej promenadzie Lungomare, ok. 300 m od centrum Opatiji.
Pla¿a: 
betonowa. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia parasoli, le¿aków za dodatkow¹ op³at¹.
Pokoje: 
2, 3 - osobowe z ³azienkami i TV. Na wyposa¿eniu ³azienki rêczniki i suszarka do w³osów.
Wyposa¿enie: 
restauracja, bar, baseny (wewnêtrzny i zewnêtrzny), sauna, punkt wymiany walut, wypo¿yczalnia samochodów, pralnia chemiczna, ca³odobowa recepcja 
z sejfem hotelowym. 
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie w restauracji hotelowej. Pobyt od lunchu do œniadania. 
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