KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WCZASY 2018
PERŁY CHORWACJI - wypoczynek i zwiedzanie
Szybenik – Rejs na Korczule – Dubrownik – Medjugorie - Wodospady Kravica – Plitwickie Jeziora
ZAKWATEROWANIE:
RIVIERA MAKARSKA Pensjonat *** w DRVENIKU 10 m od morza , pokoje 2-3 os z łazienkami, lodówką ,ręcznikami, małym
balkonem. 70% pokoi ma widok na morze.
WYŻYWIENIE : 2 razy dziennie.7 śniadań w formie szwedzkiego stołu, 7 obiadokolacji – posiłki serwowane + bufet sałatkowy.
Napoje do obiadokolacji płatne w /g zamówienia
PROGRAM RAMOWY:
1 DZIEŃ Wyjazd z Wrocławia godz. 20:00 Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
Przejazd nocny postoje co 3-4 godziny.
2 DZIEŃ Przyjazd nad Adriatyk do Sibenika – miasta piratów –Katedra św. Jakuba ,wspaniała Starówka. Spacer
ok. 2 godzin .Przejazd na Makarską Riwierę do Drvenika -zakwaterowanie ,obiadokolacja ,nocleg.
3 -7 DZIEŃ Pobyt na Makarskiej Riwierze – relaks ,wypoczynek ,plażowanie .W trakcie pobytu możliwość wycieczek pieszych
do Zaostrogu ,Bristu, Podacy .
W
trakcie pobytu
organizowane
są
wycieczki fakultatywne
odpłatnie ,
przy minimum 30 osobach.
- Medjugorie + Wodospady Kravica ( + 30 Euro ) Przejazd do Medjugorie - miejsca objawień Matki Boskiej. Wejście na Górę
Objawień Podbrdo. W drodze powrotnej postój nad Wodospadami Kravica, możliwość kąpieli w bajkowej scenerii. Dubrownik( + 30 Euro ) - miasto nazywane ,,Perłą Adriatyku” - zwiedzanie z przewodnikiem .Spacer po murach obronnych.
Zwiedzanie: Katedra, Muzeum Ryb i Fauny Morskiej W drodze powrotnej wjazd na platformę widokową, gdzie zobaczymy
Dubrownik z lotu ptaka| + przejazd na degustację miejscowych trunków z możliwością ich zakupu . - Rejs na Korczule ( +30
Euro ) –wyspa Marco –Polo. Fish Piknik z muzyką + wino ,ryba z grilla, napoje i wizyta na Korczuli .Wycieczka całodzienna 917
- Split + Trogir (+30 Euro ) Starówka w Trogirze ,wpisana jest na listę zabytków UNESCO. Spacer promenadą nadmorską,
następnie przejazd do SPLITU – zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym -pozostałości Pałacu Dioklecjana, Stare Miasto .wycieczka
całodzienna
9-17.
Powrót
do
Drvenika
(ok.
250
km),
obiadokolacja
,
W
trakcie
pobytu
IMPREZA
PRZY
KAPELI
DALMATYŃSKIEJ
od
godziny
20-24.
8 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Plitwickich Jezior. Atrakcją parku jest 16 jezior koloru
turkusowego, połączonych ze sobą. Tworzą trasę o dł. ok.7 km oraz 92 wodospady i kaskady. Zwiedzanie trwa
ok.3 godzin i odbywa się: pieszo, kolejką oraz statkiem - bilet 20 Euro.Przejazd do pensjonatu k/ Zagrzebia ,obiadokolacja
,nocleg
9
DZIEŃ
Śniadanie –przejazd przez Słowenię ,Austrię ,Czechy. Postój na
ciepły posiłek
na terenie Czech
( smażony ser , hranulki ,omacka + piwo =koszt ok. 200 KCZ ) Przyjazd do Wrocławia ok. godz.21.30.
ŚWIADCZENIA:
- przejazd autokarem zachodnim (fotele lotnicze, barek, video) 49 os + 2
- 7 noclegów: 6 na Riwierze Makarskiej w –Drveniku Pensjonat *** i 1 nocleg tranzytowy k/ Zagrzebia HOTEL*** .
osobowe z łazienkami
- wyżywienie 2 x dziennie
- możliwość udziału w warsztatach YOGI 2x dziennie
- drink pożegnalny przy obiadokolacji k/Zagrzebia .
- degustacja w profesjonalnej rozlewni trunków i zakupy w dniu powrotu z Dubrownika
- potańcówka przy kapeli dalmatyńskiej w Drveniku
- ubezpieczenie KL (koszty leczenia), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) Signal Iduna
- opieka pilota ,przewodnika

Pokoje 2-3

TERMIN
21.09-30.09. 2018
CENA: 1499 zł /os + 10 Euro/os ( Taksa klimatyczna ,parkingi, realizacja programu)
Uwagi:
1. Wyjazd z Wrocławia godz. 20:00 Hotel Ibis Wrocław ul. Powstanców Śl. Powrót
ok.godz.21.
2. Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz.
Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
3. Koszt wycieczek – Rejs na Korczule z winem i ryba z grilla 30 Euro/os , Plitvickie Jeziora 20 Euro (koszt biletu) , Wjazd do
Medjugorie + Wodospady Kravica 30 Euro, zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim ;w Dubrownika 30 Euro, i Splitu i
Trogiru 30 Euro.
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

