KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WCZASY 2018
CHORWACJA – RIVIERA ZADARSKA - PAKOSTANE
Zapraszamy nad środkowy Adriatyk, gdzie na Dalmackiej Riwierze, pomiędzy bogatymi w historyczne zabytki i niezwykłe artefakty Szibenikiem
i Zadarem, nad malowniczą zatoczką, usianą małymi, zalesionymi wysepkami, przycupnął romantyczny kurort PAKOSTANE. Uroku temu miejscu
dodają fantastyczne widoki i piękne żwirowe i kamieniste plaże (odległe od naszych pensjonatów ok 350-450 m) z łagodnym zejściem do
przejrzystego, czystego morza, które w wielu miejscach, co jest rzadkie w tym rejonie, ma piaszczyste dno. Ciągnąca się wzdłuż plaży promenada,
na której rozsiadły się sklepiki z pamiątkami, plażowymi akcesoriami oraz atrakcje dla dzieci, biegnie niedaleko prawdziwego targu, pełnego
świeżych owoców, serów i innych lokalnych produktów. W wąskich uliczkach starego miasta znajdziecie Państwo liczne malutkie kafejki i znane
lodziarnie. Wieczory warto spędzić w jednej z wielu restauracyjek, gdzie można skosztować miejscowych specjałów ze świeżych ryb, owoców
morza i innych chorwackich przysmaków lub delektując się regionalnym winem czy rakiją. Dodatkową atrakcją jest, widniejący w tle, znany
archipelag dzikich wysp Kornati, a także, odległe o zaledwie 1 km, największe w Chorwacji, słodkowodne Jezioro Vransko, w którym można
skorzystać z kąpieli a wędkarze mają szanse na złowienie taaaakiej ryby.

ZAKWATEROWANIE: dom Ante
Proponujemy Państwu noclegi w naszym, sprawdzonym pensjonacie u Antego. W obiekcie działa bezpłatne Wi-Fi, parking jest bezpłatny w
odlelgłości 30-40m od budynku; Aneksy kuchenne wyposażone są w podstawowe naczynia, sztućce i garnki, dzbanki elektryczne;
APARTAMENTY STANDARD:
Apartament 1 pok. dla 2/3 os. - pokój z podwójnym łóżkiem, lub z podwójnym i pojedynczym łóżkiem i aneksem kuchennym, taras, łazienka;
Apartament 2 pok. dla max 4/5 os. - sypialnia z podwójnym łóżkiem, pokój dzienny z 1-2 miejscami do spania i aneksem kuchennym, taras,
łazienka;
Apartament 3 pok. dla 4 lub max 5/6 os. - sypialnia z podwójnym łóżkiem, sypialnia z podwójnym lub pojedynczym łóżkiem, pokój dzienny
( z 1-2 miejscami do spania lub bez miejsc do spania) i aneksem kuchennym, taras, łazienka;
NOWE APARTAMENTY
Apartament 1 pok. dla 2/3 os. - pokój z podwójnym i pojedynczym łóżkiem i aneksem kuchennym, TV, klimatyzacja (dodatkowo płatna) taras
(boczny widok w stronę morza), łazienka - dopłata 40 euro / turnus
Apartament 2 pok. dla max 4/5 os. - sypialnia z podwójnym łóżkiem, sypialnia z podwójnym łóżkiem i rozkładana kanapą, mała kuchnia, łazienka,
TV, klimatyzacja (dodatkowo płatna) taras - dopłata 60 euro / turnus
Łazienki w apartamentach wyposażone są w papier toaletowy na cały turnus, nie ma ręczników;
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie + możliwość przygotowania kanapek.
Śniadanie – bufet + produkty do przygotowania sobie kanapek na drugie śniadanie (wędlina, ser, chleb).
Ciepła 3 daniowa obiadokolacja serwowana: zupa, drugie danie, 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, pobierane z naszej kuchni i spożywane w apartamentach lub w mini stołówce na
świeżym powietrzu (w ramach wolnych miejsc).
ŚWIADCZENIA - PAKIET:
- Przejazd autokarem zachodnim (video, barek, klimatyzacja);
- 9/10 noclegów wg wyboru;
- Wyżywienie 2 x dziennie j.w.;
- Opieka przedstawiciela biura;
- Ubezpieczenie NNW, KL - Signal Iduna
- Opieka lekarska w ramach EKUZ i ubezpieczenia;
RAMOWY PROGRAM:
Dzień pierwszy– o 19-tej wyjazd z Wrocławia; nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
Dzień drugi – przyjazd do Pakostane w godzinach południowych; od. 14-tej zakwaterowanie;
Dni pobytowe wczasy – wypoczynek, kąpiele słoneczne, spacery, wycieczki fakultatywne;
Dzień przedostatni – ok 9:30 – opuszczenie pokoi; wyjazd z pensjonatu w godz. 17.00-21.00; przejazd do Polski;
Dzień ostatni – między 11.00 – 14.00 przyjazd do Wrocławia;
Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna
Niezbędne dokumenty: paszport lub dowód osobisty (dotyczy także dzieci) zgodnie z obowiązującymi przepisami www.msz.gov.pl +
karta EKUZ

TERMINY I CENY – PAKIET:

KOD
IMPREZY

DOJAZD
AUTOKAR

DOJAZD
WŁASNY

wyjazd–powrót przyjazd–wyjazd
2018
2018

cena od osoby przy 2 osobach w apartamencie

Ilość
nocle
gów

Ap. 1 pok.

Apt. 2 pok.

APT. 3 pok

LCH0618

18.06-29.06

19.06-28.06

9

490 zł + 270 euro + 10 zł TFG 490 zł + 290 euro + 10 zł TFG 490 zł + 300 euro + 10 zł TFG

LCH0718

27.06-08.07

28.06-07.07

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH0818

06.07-17.07

07.07-16.07

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH0918

15.07-26.07

16.07-25.07

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH1018

24.07-04.08

25.07-03.08

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH1118

02.08-13.08

03.08-12.08

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH1218

11.08-22.08

12.08-21.08

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH1318

20.08-31.08

21.08-30.08

9

590 zł + 290 euro + 10 zł TFG 590 zł + 310 euro + 10 zł TFG 590 zł + 330 euro + 10 zł TFG

LCH1418

29.08-09.09

30.08-08.09

9

490 zł + 280 euro + 10 zł TFG 490 zł + 290 euro + 10 zł TFG 490 zł + 300 euro + 10 zł TFG

LCH1518

07.09-19.09

08.09-18.09

10

490 zł + 300 euro +10 zł TFG 490 zł + 310 euro + 10 zł TFG 490 zł + 320 euro + 10 zł TFG

KWOTĘ PODANĄ W EURO WPŁACAMY W ZŁOTÓWKACH WG. KURSU SPRZEDAŻY NBP (TABELA C) NA DANY DZIEŃ
Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG
DOPŁATY OPCJONALNE:
Klimatyzacja + 5euro/dzień (płatne za cały turnus)
Studio dla 1 osoby + 40% kwoty w euro
Dopłata za nowe apartamenty: apart 1 pok.- dopłata 40 euro / turnus, 2 pok.- dopłata 60 euro / turnus
Wybór konkretnego apartamentu / studia / pokoju + 40 euro/apt./turnus
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł / os
Wykupienie dodatkowego (podwójnego) miejsca w autokarze + 250 zł
ZNIŻKI:
Zniżka dla 3 osoby w apartamencie 35% kwoty w euro;
Zniżka dla 4-6 os w apat. – 50% kwoty w euro
Rezygnacja z wyżywienia (przy pakiecie pozostałych świadczeń)- 200 zł,
Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świadczeń) – 250 zł/os
Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120euro– z dwoma osobami pełnopłatnymi
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Wycieczki samochodowe odbywają się przy wystarczającej ilości chętnych; Zapewniamy tu opiekę przedstawiciela biura; Ceny zawierają
zaplanowane wstępy
- Szibenik i Wodospady Krki – 55euro
- Trogir i Split – 55euro
- Zadar Nocą – 15euro
- Jeziora Plitwickie – 60 €;
Rejsy odbywają się bez pilota i przewodnika
- Wyspy Kornati – rejs – ok. 35 €;
- Wyspa Vrgada – rejs promem –ok.7 €;
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

