KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WCZASY 2018
Chorwacja ,,Na luzie” – Adriatycka Riwiera
9 dni - w bajkowej scenerii , z opcją all inclusive soft
Hotel Faraon*** położony jest w malowniczej miejscowości Trpanj na przepięknym półwyspie Peljesac, w miejscu, które słynie z
nienaruszonej przyrody, bogatej historii oraz wybornego wina. Hotel Faraon zwrócony jest bezpośrednio w kierunku przyjemnej,
kamienistej, w części prywatnej plaży, z przepięknie wypielęgnowanymi ogrodami oraz palmami. W hotelu basen dla dorosłych i
brodzik dla dzieci typu nerkowiec –parasole i leżaki bezpłatne na basenie . Plaża piaszczysta z łagodnym zejściem do morza
.Leżaki i parasole na plaży odpłatnie. Do centrum ok. 150m – apteka, sklepy spożywcze , targowisko miejskie , kościół, kafejki
,kawiarenki.
Zakwaterowanie:
Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki. Posiadają: pełny węzeł sanitarny z suszarką do włosów, ręczniki, telefon, TV-Sat,
klimatyzację, balkon. Większość z widokiem na morze.
Wyżywienie:
All Inclusive: śniadanie bufet (07:30-10:00), obiad (12:00-14:00), kolacja bufet (18:30-21:30), kuchnia regionalna i
międzynarodowa, bufet sałatkowy., desery Organizowane są kolacje dalmatyńskie (podstawę menu stanowią ryby).
Napoje : wino, piwo i woda stołowa
Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki. Posiadają: pełny węzeł sanitarny z suszarką do włosów, telefon, TV-sat, klimatyzację,
telefon, balkon. Większość z widokiem na morze
Sport i rekreacja
Basen ze słodką wodą, (leżaki i parasole przy basenie bezpłatne), tenis stołowy, bilard, rzutki, wypożyczalnia rowerów szosowych i
górskich, W sezonie dzienne i wieczorne animacje. Na weekend muzyka dalmatyńska na żywo .Dla dzieci brodzik, mini klub,
plac zabaw.
Program ramowy:
DZIEŃ 1: Godz. 17,00 Wyjazd z Lubina ,Wrocławia 18,30, Kłodzka 19,45 .Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do
Chorwacji. Postoje co 3-4 godz. zgodnie z harmonogramem czasu pracy kierowców .
DZIEŃ 2: . Przejazd do Ploce – przeprawa promowa PLOCE –TRPANI ( czas rejsu 1,20 godz. ) .Przejazd do hotelu .
Zakwaterowanie .Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3-7: Pobyt wypoczynkowy .Plażowanie ,relaks . Wycieczki piesze po okolicy po szlakach turystyki pieszej w Trpani.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych. w/g oferty: - Dubrownik statkiem lub wodolotem ok. 40 Euro/os - Rejs statkiem
na Wyspę Marco Polo – Korczule - z winem ,rakiją , muzyką .Pobyt ok. 3 godzin .Cena ok 40 Euro/os .
DZIEŃ 8: Śniadanie .Wykwaterowanie . Przejazd na Plitvickie Jeziora. Atrakcją Parku jest 16 jezior , 92 wodospady i kaskady.
Razem tworzą trasę o dł. ok.7 km. Zwiedzanie trwa 3 godz.( statek, kolejka, pieszo ) . Przejazd k/Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg..
DZIEŃ 9: Śniadanie –przejazd przez Słowenię ,Austrię ,Czechy –postój ok. 1 godziny –możliwość spożycia posiłku
( koszt ok. 200 KCZ) Przyjazd do Kłodzka ok. 19,00 Wrocławia 22,30 ,Lubina 23,00
Cena zawiera:

transport autokarem na trasie Lubin-Wrocław-Kłodzko - Ploce + rejs z Ploce-promem do Trpani -Ploce – Kłodzko –
Wrocław - Lubin

7 noclegów ( 6 noclegów na Pólwyspie Pieljesac w Trpanj ,1 noclegi tranzytowy na powrocie k/ Zagrzebia Hotel *** ).

wyżywienie: opcja All inclusive, w hotelu k/ Zagrzebia HB- śniadania –bufet , obiadokolacja serwowana z deserem ,woda
stołowa

1 Wieczór Dalmatyński –muzyka na żywo w trakcie pobytu

opieka polskiego pilota na trasie i rezydenta w miejscu pobytu

ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna , taxa klimatyczna za okres pobytu
Termin imprezy z
dojazdem autokarem

27.04- 05.05 .2018

Ilość nocy

7

Cena na osobę

1498 zł

+ 30 Euro/os ( realizacja programu ; bilet na Plitvickie jeziora , prom z Ploce-Trpaj –ploce ,parkingi ) zbierane w autokarze
Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG
1.
Wyjazd: godz 17,00 Lubin Centrum handlowe Tesco ,godz. 18.30 Wrocław - Hotel IBIS- ul.Powstańców Śl.godz.19.45 Kłodzko
–Galeria . Istnieje możliwość za dopłatą wyjazdu z innych miast . Rozkład na www.remedium.pl. Powrót wieczorem.
2.
Zniżki : ;Dzieci do 12 lat z 2 os dorosłymi(wspólne łóżko ) - opłata stała 850 zł. Oddzielne spanie -200 zł .
3.
Dopłaty: Wybór miejsca w autokarze + 50 zł /osoby . Dodatkowe miejsce w autokarze + 150 zł .Pokój 1 os dopłata 450 zł.
4.
Zabrać należy:dokumenty podróżne: paszport lub dowód osobisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami), ze względu na żwirowe wybrzeże proponujemy
zabrać obuwie do kąpieli.
5.
Cena nie obejmuje Taxy klimatycznej 1,50 Euro/dzień = 10,50 Euro. Odpłatność pobierana przed zakwaterowaniem.
6.
Wycieczki fakultatywne: Dubrownik ok 40 €; Wodolotem , Fisch picnik na Korczule -statek 40 Euro/os W cenie wycieczek fakultatywnych nie są wliczone
bilety wstępów (np. mury w Dubrowniku 150 kuna. , muzeum ryb 40 kuna )
Waluta 1 Euro= ok. 7,25 Kuna

Oferta skalkulowana wg kursu z dnia 10.12 .2017 kursu 1 Euro= 4,27 zł. W przypadku drastycznych podwyżek paliwa lub kursu Euro organizator
zastrzega sobie możliwość zmiany ceny.

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

