KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WCZASY 2018
CHORWACJA – RIVIERA MAKARSKA – ZAOSTROG
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.
ZAOSTROG - oddalony o 30 km od Makarskiej, leży nad malowniczą zatoką, z jednej strony z widokiem na wapienny masyw majestatycznej góry
Viter a z drugiej na słynną wyspę Hwar oraz półwysep Peljesac. Centrum miejscowości tętni życiem, jednocześnie skrywając kilka sekretów – m. in.
Franciszkański klasztor z XIV wieku i należący do niego mały ogród botaniczny. Kamienista plaża, czysta, przejrzysta woda, nadmorskie trasy
spacerowe o długości 11 kilometrów ( Drvenik 3 km, Podaca 3km, Brist 6 km, Gradac 9 km) i górskie (malowniczy Stary Zaostrog, Stary Drvenik
z obronną wieżą bronioną podczas tureckich wojen przez kobiety, Stara Podaca). To wszystko czeka na Państwa w Zaostrogu!

ZAKWATEROWANIE: dom Stella Piękny pensjonat znajduje się 35m od plaży za niewielkim parkiem. Z balkonów fantastyczny widok na morze
oraz półwysep Pieljesac i wyspę Hvar. Na terenie obiektu – bezpłatne WiFi. Przy domu trawnik i bezpłatny parking.
Apartamenty 2-pokojowe „A1” z klimatyzacją w cenie (dla 2-5osób) – sypialnia z podwójnym łóżkiem (możliwa dostawka w sypialni), TV, pokój
dzienny z aneksem kuchennym (wyposażonym w podstawowe naczynia, sztućce i garnki) i rozkładaną sofą, przedpokój z szafą, łazienka, balkon
z widokiem na morze;
Apartamenty 2-pokojowe „A2” z klimatyzacją w cenie (dla 2 – 3 osób) – sypialnia z podwójnym łóżkiem (możliwa dostawka w sypialni), TV,
pokój dzienny z aneksem kuchennym (wyposażonym w podstawowe naczynia, sztućce i garnki), przedpokój z szafą, łazienka, balkon z widokiem
na morze;
Łazienki w apartamentach wyposażone w papier toaletowy na cały turnus i ręczniki.
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 pobierane do
apartamentów lub spożywane w jadali (w ramach wolnych miejsc).
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
Niezbędne dokumenty: paszport lub dowód osobisty (dotyczy także dzieci) zgodnie z obowiązującymi przepisami www.msz.gov.pl +
karta EKUZ

TERMINY I CENY - PAKIET:

DOJAZD WŁASNY

LCHZS0518

DOJAZD
AUTOKAR
wyjazd–powrót
2018
08.06-20.06

10

Apartament A1 - 2 pokojowy
klimatyzacja w cenie
Cena od osoby
przy 2 osobach w apartamencie
490 zł + 400 euro + 10 zł TFG

LCHZS0618

18.06-29.06

19.06-28.06

9

490 zł + 360 euro + 10 zł TFG

LCHZS0718

27.06-08.07

28.06-07.07

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS0818

06.07-17.07

07.07-16.07

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS0918

15.07-26.07

16.07-25.07

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS1018

24.07-04.08

25.07-03.08

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS1118

02.08-13.08

03.08-12.08

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS1218

11.08-22.08

12.08-21.08

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS1318

20.08-31.08

21.08-30.08

9

590 zł + 420 euro + 10 zł TFG

LCHZS1418

29.08-09.09

30.08-08.09

9

490 zł + 380 euro + 10 zł TFG

LCHZS1518

07.09-19.09

08.09-18.09

10

490 zł + 400 euro + 10 zł TFG

KOD
IMPREZY

przyjazd–wyjazd
2018
09.06-19.06

ILOŚĆ
NOCLEGÓW

LCHZS1618
17.09-26.09
18.09-25.09
7
490 zł + 280 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:
Wybór konkretnego apartamentu + 40 euro/apt./turnus
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł / os
Wykupienie dodatkowego (podwójnego) miejsca w autokarze + 250 zł
Pokój dla 1 osoby + 180euro

ZNIŻKI:
Rezygnacja z wyżywienia (przy pakiecie pozostałych świadczeń)- 200 zł,
Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świadczeń) – 250 zł/os
Zakwaterowanie w apartamencie A2 – zniżka 10euro/osoba
Zniżka dla 3 osoby w apartamencie - 30% kwoty w euro;
Zniżka dla 4 osoby w apartamencie - 40% kwoty w euro
Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120euro – z dwoma osobami pełnopłatnymi
WYCIECZKI FAKULTATYWNE NA RIVIERZE MAKARSKIEJ 2018:

Wycieczki samochodowe: zapewniamy opiekę przedstawiciela biura; ceny zawierają zaplanowane wstępy; minimalna liczba osób – 6 (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.)- 250 kn/35 euro - przewodnik po czesku lub angielsku

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

