KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WCZASY 2018
CHORWACJA – RIVIERA MAKARSKA – BRIST
MAKARSKA RIVIERA – miejsce, gdzie wysokie góry masywu Biokovo, chłodzą swoje stopy w morzu, przyciągające turystów modnymi kurortami
i fantastycznymi warunkami do uprawiania sportów. W urokliwych, otoczonymi wapiennymi skałami zatoczkach odnajdziemy ciszę i spokój a na
dzikich plażach, nad krystaliczną wodą, zrelaksujemy się w cieniu stuletnich pinii rosnących przy samym brzegu morza.
BRIST - niewielka, klimatyczna miejscowość pomiędzy Podacą a Gradacem jest doskonałym miejscem na spokojny wypoczynek. Poza sezonem
mieszka tu 450 stałych mieszkańców, którzy zajmują się rybołówstwem, rolnictwem i sadzą gaje oliwne. Nazwa Brist pochodzi od chorwackiej
nazwy wiązu (briest) a pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1571 ale najprawdopodobniej Brist jest dużo starszy. W absydzie kościoła
Św. Margarity znajdują się zabytkowe epitafia znanej rodziny Kačić, z której pochodzi Andrija Kačić Miosić, jeden z najwybitniejszych poetów
dalmatyńskich, autor zbioru pieśni 'Razgovor ugodni naroda slovinskog'a.- najpoczytniejszego utworu chorwackiej literatury, który doczekał się już
ponad 60 wydań. W starej wsi można znaleźć pomniki nagrobne jeszcze z epoki brązu i żelaza, oraz średniowieczny grobowiec, wśród miejscowej
ludności zwany tureckim grobem. Przez całą długość miejscowości ciągnie się żwirowa plaża i długi deptak wzdłuż morza, którym można dojść
zarówno do Podacy jak i do Gradaca.

ZAKWATEROWANIE: Dom "Marta" – ok. 50 m od plaży - dojście - ok. 50 schodów i łagodne zejście lub ok 100m zejście bez barierowe
Eleganckie pokoje dwuosobowe z klimatyzacją – podwójne łóżko z możliwością dostawki (wymiana pościeli w trakcie turnusu), łazienka
(wyposażona w papier toaletowy na cały turnus i ręczniki), bezpłatne Wi-Fi, balkon z widokiem na morze. Na piętrze znajdują się 4 pokoje oraz
wspólna jadalnia i wyposażona kuchnia z dużą lodówką, mikrofalówką, dzbankiem elektrycznym itd. do dyspozycji gości. Na terenie obiektu
znajduje się też grill dostępny dla gości i bezpłatny parking.
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie + możliwość przygotowania kanapek.
Śniadanie – bufet lub na półmiskach + produkty do przygotowania sobie kanapek na drugie śniadanie (wędlina, ser, chleb).
Ciepła 3 daniowa obiadokolacja serwowana: zupa, drugie danie serwowane na półmiskach, deser.
Napoje w cenie: kawa, herbata, woda z sokiem – dostępne od śniadania do kolacji.
Pierwszy posiłek - obiadokolacja w dniu przyjazdu; ostatni posiłek – śniadanie + produkty do przygotowania sobie kanapek w dniu wyjazdu.
Posiłki przygotowywane przez sprawdzonych polskich kucharzy i przywożone w formie cateringu z naszej centralnej kuchni i spożywane w
klimatyzowanej jadalni.
ŚWIADCZENIA - PAKIET:
- Przejazd autokarem zachodnim (video, barek, klimatyzacja);
- 7/10 noclegów wg wyboru;
- Wyżywienie – wg. opisów przy obiektach
- Opieka przedstawiciela biura;
- Ubezpieczenie NNW, KL - Signal Iduna (nie obejmuje chorób przewlekłych)
- Opieka lekarska w ramach EKUZ i ubezpieczenia;
RAMOWY PROGRAM
Dzień pierwszy– o 19:00 wyjazd z Wrocławia; nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
Dzień drugi – przyjazd do Pakostane (opcjonalnie przerwa 0,5godz.), Zaostrogu, Podacy i Bristu. Zakwaterowanie od godz. 15:00;
Dni pobytowe – wypoczynek, kąpiele słoneczne, spacery, wycieczki fakultatywne;
Dzień przedostatni – śniadanie; ok. 9:30 opuszczenie pokoi; wyjazd w godzinach popołudniowych (dokładny czas poda rezydent na miejscu).
Przejazd do kolejnych miejscowości i, przez Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy, do Polski.
Dzień ostatni – między godz. 11.00-15.00 przyjazd do Wrocławia.
Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna

TERMINY I CENY – PAKIET:

KOD
IMPREZY

DOJAZD
AUTOKAR
wyjazd–powrót
2018

LCHBM0418

01.06-10.06

02.06-09.06

7

490 zł + 230 euro + 10 zł TFG

LCHBM0518

08.06-20.06

09.06-19.06

10

490 zł + 280 euro + 10 zł TFG

LCHBM0618

18.06-29.06

19.06-28.06

9

490 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCHBM0718

27.06-08.07

28.06-07.07

9

590 zł + 340 euro + 10 zł TFG

LCHBM0818

06.07-17.07

07.07-16.07

9

590 zł + 350 euro + 10 zł TFG

LCHBM0918

15.07-26.07

16.07-25.07

9

590 zł + 350 euro + 10 zł TFG

LCHBM1018

24.07-04.08

25.07-03.08

9

590 zł + 350 euro + 10 zł TFG

LCHBM1118

02.08-13.08

03.08-12.08

9

590 zł + 350 euro + 10 zł TFG

LCHBM1218

11.08-22.08

12.08-21.08

9

590 zł + 350 euro + 10 zł TFG

LCHBM1318

20.08-31.08

21.08-30.08

9

590 zł + 350 euro + 10 zł TFG

LCHBM1418

29.08-09.09

30.08-08.09

9

490 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCHBM1518

07.09-19.09

08.09-18.09

10

490 zł + 280 euro + 10 zł TFG

LCHBM1618

17.09-26.09

18.09-25.09

7

490 zł + 230 euro + 10 zł TFG

DOJAZD WŁASNY
przyjazd–wyjazd
2018

Ilość
noclegów

cena od osoby przy
2 osobach w pokoju
Pokój 2 osobowy

KWOTĘ PODANĄ W EURO WPŁACAMY W ZŁOTÓWKACH WG. KURSU SPRZEDAŻY NBP (TABELA C) NA DANY DZIEŃ
DOPŁATY OPCJONALNE:
Pokój dla 1 osoby + 150 euro,
Wybór konkretnego pokoju + 40 euro/pok./turnus
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł / os
Wykupienie dodatkowego (podwójnego) miejsca w autokarze + 250 zł
ZNIŻKI:
Zniżka dla 3 osoby w pokoju 50% kwoty w euro;
Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świadczeń) – 250 zł/os
Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120euro– z dwoma osobami pełnopłatnymi
Nie korzystanie z klimatyzacji (-)5euro/turnus/pokój
WYCIECZKI FAKULTATYWNE NA RIVIERZE MAKARSKIEJ 2018:
Wycieczki samochodowe: zapewniamy opiekę przedstawiciela biura; ceny zawierają zaplanowane wstępy; minimalna liczba 6 os (w przypadku
pojedynczych osób istnieje możliwość dołączenia do wycieczki z miejscowego biura podróży – oprowadzanie w języku czeskim)
- Dubrownik – 55euro (grupa pow. 12 osób – 45euro)
- Mostar i Wodospady Kravica – 50euro (grupa pow. 12 osób – 40euro)
- Medjugorije + Bacinskie Jeziora – 45euro (grupa pow. 12 osób – 40euro)
Rejsy (w cenę wliczony jest posiłek: ryba z surówką i chlebem, wino, sok); rejsy odbywają się bez pilota i przewodnika
- Hvar + Pejesac – ok.120kn
- Korcula – ok.220 kn;
- Wieczorna panorama – ok.90kn
Agencyjne wycieczki półdniowe: wycieczki odbywają się z pilotem/przewodnikiem organizatora bez naszego przedstawiciela
- Bacinskie Jeziora – 100kn
- Rafting po rzece Cetina – 250kn
- Park Przyrody Biokovo – Sveti Jure (1762 m n.p.m., drugi co do wysokości szczyt Chorwacji) - 250 kn/35 euro - przewodnik po czesku lub
angielsku
Niezbędne dokumenty: paszport lub dowód osobisty (dotyczy także dzieci) zgodnie z obowiązującymi przepisami www.msz.gov.pl +
karta EKUZ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Wpłaty i zapisy w sekretariacie KZ NSZZ „Solidarność” ul. Gdańska 13 (bud. G-10) p.208 w godz. 8.00 – 14.00; nr telefonu 320-26-93.
Opłata manipulacyjna: członkowie związku – 2 zł, pozostałe osoby – 10 zł.
Wrocław, kwiecień 2018

Wiceprzewodnicząca
KZ NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej
Jadwiga Szymonik

