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PROGRAM WYJAZDU: CHORWACJA – PÓŁWYSEP ISTRIA 

Termin : 07.05 -14.05.2022 

 Cena: 1 695,00 zł + 80 EURO 

 

GORLICE – JASKINIA POSTOJNA (SŁOWENIA) – ROVINJ – PULA – POREĆ – JEZIORO BLED - GORLICE 

 

 

    07 maj 2022 (dzień 1) – wyjazd w godzinach wieczornych z Gorlic, nocny przejazd (z postojami) na       
    teren Słowenii.  
    08 maj 2022 (dzień 2) – w godzinach przedpołudniowych zwiedzanie Jaskini Postojna – jednej z  
    największych atrakcji turystycznych Słowenii a zarazem jest jedną z największych i najpiękniejszych   

    jaskiń na świecie. Trasa turystyczna to około 5,5 km   
    niesamowitych korytarzy podziemnych, z których 4 km    
    pokonujemy kolejką elektryczną a pozostałą część w trakcie   
    pieszego spaceru. Stalagmity i stalaktyty oraz kurtyny skalne o   
    niezwykłych formach tworzą niepowtarzalny bajkowy świat a    
    widoki tu roztaczające się pozostaną w pamięci na zawsze.  

   Następnie przejazd do Resortu Amarin **** w chorwackim Rovinj, zakwaterowanie w hotelu,   
   obiadokolacja, nocleg.    
 
    09 maj 2022 (dzień 3) – śniadanie a następnie całodzienny    
    wypoczynek w kompleksie Amarin (możliwość korzystania z    
    basenu, plażowania oraz spacerów po uroczej okolicy).  
     
 
    10 maj 2022 (dzień 4) – śniadanie a następnie zwiedzanie Rovinj z lokalnym przewodnikiem.  
     Rovinj to jedno z najpiękniejszych miasteczek Istrii i w ogóle całej Chorwacji nazywane niekiedy      
     chorwackim Saint Tropez lub Małą Wenecją. Wpływy włoskie   
     widoczne są tu praktycznie na każdym  kroku. Miejscem tym    
     zachwycił sie twórca fantastyki naukowej Juliusz Verne, który     
     umieścił tu akcję jednej ze swoich powieści.  
     W Rovinj zobaczymy wyjątkowe Stare Miasto z kościołem św.   
     Eufemii, którego dzwonnica góruje nad miastem (zbudowana     
     jest na wzór wieży z placu Św. Marka w Wenecji).  
    Przespacerujemy się klimatycznymi, wąskimi uliczkami oraz nadmorską promenadą poznając zabytki      

 miasteczka i podziwiając niepowtarzalne widoki budowli, które     
 sprawiają wrażenie jakby dosłownie wyrastały z wody.  
 Po zwiedzaniu czas wolny (około 1h), a następnie rejs panoramiczny   
 po Kanale Limskim przypominjącym nieco skandynawski fiord  
 –  w rejonach tych były kręcone kadry to filmu „Wikingowie”  
 Podczas rejsu ”Szlakiem  Wikingów i świętego   pustelnika”, będziemy 
podziwiać malownicze wzgórza  otaczające  kanał, jaskinię, w której 
mieszkał pustelnik św. Romuald z Rawenny oraz odwiedzimy jaskinię 

piratów. Ze względu na swoją  przyrodniczą wyjątkowość  Kanał Limski jest miejscem hodowli małż  
i ostryg. Przejazd do hotelu, obiadokolacja a następnie czas wolny. 
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11 maj 2022 (dzień 5) – śniadanie a następnie zwiedzanie z 
lokalnym przewodnikiem Puli największego miasta na 
Półwyspie Istria. O jego świetności świadczą monumentalne 
budowle, urzekające swym pięknem i tajemniczością. 
Ogromny Amfiteatr, którego budowa rozpoczęta została w II 
w. p.n.e., za panowania Oktawiana Augusta i trwała do 14 
roku n.e. budowany był na wzór rzymskiego Kolosseum – 
oczywiście w pomniejszonej skali niż pierwowzór. Pula to 
prawdziwe muzeum pod gołym niebem - odnajdziemy tutaj również starożytne bramy miejskie, 
antyczny łuk triumfalny Sergiusza, Świątynię Augusta, Bramę Herkulesa oraz Forum z budynkiem 
ratusza miejskiego z XIII.  
 

Następnie czas wolny oraz przejazd do lokalnej winnicy gdzie poznamy 
historię uprawy winogron na 
tym terenie oraz zapoznamy się 
z procesem produkcji i 
leżakowania wytwornych 
istriańskich win.  
Po prezentacji teoretycznej 

weźmiemy udział w najprzyjemniejszym aspekcie produkcji 
wina – degustacji (2-3 gatunków lokalnych win oraz 
miejscowe wędliny i sery). 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja a następnie czas wolny.  

 

  

12 maj 2022 (dzień 6) – śniadanie oraz całodzienny wypoczynek w kompleksie Amarin (możliwość 
korzystania z basenu, plażowania oraz spacerów po uroczej okolicy)  
lub opcjonalnie udział w fakultatywnej wycieczce.  
  

      UWAGA!!! Wycieczka fakultatywna (opcja dodatkowo płatna), przy zgłoszeniu się min. 25 osób    
      chętnych – cena 28 euro/os. 
 

Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem miasteczka Poreć – to niewielkie ale przyciągające rzesze 
turystów miejsce, którego perełką architektoniczną jest Bazylika Eufrazjusza z VI w. (wpisana na listę 
UNESCO) -  jedna z najpiękniejszych świątyni 
wczesnobizantyjskich w Europie. Zobaczymy również barokowy 
kościół św. Marii, gotyckie domy przy ulicy Decumanum oraz 
Świątynię Neptuna (jedną z najstarszych starożytnych świątyń na 
Istrii). Po zwiedzaniu czas wolny (około 1h), a następnie przejazd 
do lokalnej destylarni gdzie poznamy proces produkcji rakiji -  
począwszy od fermentacji owoców, destylacji, maceracji - po 
leżakowanie i butelkowanie. Wizyta zakończona zostanie 
degustacją wyrobów i lokalnych przystawek.  
Przejazd do hotelu, obiadokolacja a następnie czas wolny. 
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13 maj 2022 (dzień 7) – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd przez Słowenię nad Jezioro Bled. Miejsce to jest jedną 
z wizytówek Słowenii – magiczne miejsce określane często 
„obrazem raju” z szmaragdowym jeziorem i bajkową wyspą 
pośrodku niego. Czas wolny około 2 godziny na delektowanie 
się widokami i spacery po tej wyjątkowej okolicy. Następnie 
dalszy ciąg powrotu do Polski. Nocny przejazd.  
  

     14 maj 2022 (dzień 8)  – przyjazd do Gorlic we wczesnych godzinach porannych. 
 

CENA (1695,00 ZŁ) ZAWIERA: 

• transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszający się na wózkach 
autokarem; 

• 5 noclegów w Resorcie Amarin **** ,  5 śniadanie, 5 obiadokolacji; (posiłki w formie bufetu) 

• Taksę klimatyczną; 

• Usługę przewodnika/ opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Ubezpieczenie KL 60 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1 000,00  zł  
                    NOWOŚĆ!!!  - nasze ubezpieczenie w cenie wyjazdu zawiera ochronę od kosztów związanych   
                    z zachorowaniem na choroby przewlekłe oraz zachorowaniem na COVID-19, jak również  
                    kwarantanną i izolacją związaną z COVID-19. 

• Zestaw  słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 

• Składki na TFG i TFP 
 
           Kwota 80 EURO/OS płatna obligatoryjne u pilota wycieczki zawiera: 

• Bilety wstępu do Jaskini Postojna wraz z audioprzewodnikiem  w języku polskim 

• Usługi przewodników lokalnych w Rovinj i Puli. 

• Bilety na panoramiczny rejs statkiem po kanale limskim 

• Zwiedzanie winnicy wraz z degustacją lokalnych wyrobów  
 

CENA NIE ZAWIERA: 

• Fakultatywnej wycieczki do miasteczka  Poreć wraz ze zwiedzaniem destylarni i degustacją         
                  lokalnych wyrobów!!!! Przy zgłoszeniu się min. 25 osób chętnych – cena 28 euro/os. 
 

UWAGA!!! 

• Dla grup mniejszych niż  40 osób organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

• W przypadku znacznych podwyżek cen paliwa oraz znaczących wzrostów kursu walut 
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny – nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej.  

• Warunkiem potwierdzenia udziału w imprezie jest wpłata zaliczki w kwocie 30% wartości 
wyjazdu, pozostałą kwotę trzeba wpłacić 30 dni przed imprezą turystyczną. 

• W trakcie wyjazdu uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ. 

• Proponujemy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (chęć wykupienia tego 
ubezpieczenia należy zgłosić w dniu podpisania umowy).  

             Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn losowych,     
             takich jak: nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie lub inne zdarzenie losowe ujęte w     
             warunkach ubezpieczenia dotyczące zarówno Ubezpieczonego jak i osoby bliskiej, wymagające       
             bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania. 
 


