PERŁY ADRIATYKU
Koleżeński wyjazd dla Członków i Sympatyków

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
CHORWACJA: SPLIT - TROGIR - DUBROWNIK
BOŚNIA I HERCEGOWINA: MOSTAR - MEDJUGORIE
ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK

Termin : 22.06 - 01.07.2018 - 9 dni ( 8 noclegów )
Cena wycieczki - 1.690,00 zł - członkowie TPPiR
1.740,00 zł - sympatycy TPPiR
1 dzień (22.06.) - piątek
Wyjazd z Przemyśla o godzinie 05.30. Przejazd przez Słowację na Węgry. Ok. godz. 18.30 –

przyjazd do miejscowości Nagykanizsa - Nocleg tranzytowy. Czas wolny. Nocleg.
2 dzień (23.06.) - sobota
Wykwaterowanie z hotelu. Godz. 7.00 - Śniadanie. Ok. godz. 7.30 - wyjazd do Chorwacji. Ok. godz.
18.30 - przyjazd do miejscowości Tučepi k/ Makarskiej. Zakwaterowanie w Pensjonacie.
Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.

3 dzień (24.06.) - niedziela
Godz. 9.00 - Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie.Godz. 18.00 - Obiadokolacja.
Godz. 19.00 - 22.30 - Spotkanie przy muzyce – wieczorek powitalny . Nocleg.

4 dzień (25.06.) - poniedziałek
Godz. 6.30 - śniadanie. godz. 7.00 - wyjazd do Dubrownika . Przyjazd do Dubrownika ok. godz.
10.00 – spotkanie z przewodnikiem.
DUBROVNIK - to perła Adriatyku, klejnot południowej Dalmacji, który gotów jest zaspokoić
wszelkie, nawet największe wymagania swoich gości. Miasto muzeów i festiwali, gościńców i
restauracji , o łagodnym klimacie śródziemnomorskim i przepięknych pejzażach potwierdza
wypowiedź irlandzkiego pisarza Bernarda Shaw: „ Ci, którzy szukają raju na ziemi , muszą przyjechać
do Dubrownika.” Dubrownik to miasto, którego historia nie oszczędzała, a które jednak po każdej
dziejowej katastrofie odradzało się piękniejsze i potężniejsze. Wielkość i moc tego miasta odnaleźć
można we wszystkich jego zakątkach , a szczególnie na Starym Mieście zaliczanym przez UNESCO
do światowego dziedzictwa kultury. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Podczas zwiedzania
zobaczymy min.: twierdzę Minczetę, Lovrijenac i św. Jana klasztor franciszkanów, studnię Onufrego,
Pałac Sponza, Ratusz, Katedrę, Kościół św. Błażeja i port miejski. Ok. godz. 12.00 -12.30 czeka nas
niesamowite przeżycie - rejs statkiem dookoła Starówki dubrovnickiej i wyspy Lokrum. Po rejsie
czas wolny. ok. godz. 15.15 - wyjazd z Dubrownika. Przyjazd do Pensjonatu ok. godz. 18.15.
Godz. 18.30 - Obiadokolacja . Czas wolny - nocleg.

5 dzień (26.06.) - wtorek
Godz. 9.00 - Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie.
Godz. 18.00 - Obiadokolacja. Czas wolny . Nocleg.

6 dzień (27.06.) - środa
Godz. 7.00 - Śniadanie. Godz. 7.40 - Wyjazd do Međjugorja.
Przyjazd do Medjugorja. Ok godz. 10.30 - spotkanie z przewodnikiem.
MEĐJUGORJE to maleńka parafia w zachodniej Hercegowinie , o której wiedzieli jedynie
mieszkańcy okolicznych miast i wioseczek, w 1981 roku staje się znana na całym świecie. 24.06., na

święto św. Jana szóstce dzieci ukazuje się Matka Boska- Królowa Pokoju i przekazuje im Swoje
prośby. Parafia ta w krótkim czasie staje się najbardziej znanym i najliczniej odwiedzanym
sanktuarium Maryjnym w południowej Europie , jak również miejscem modlitwy i zadumy , ciszy i
spokoju milionów pielgrzymów z całego świata.Podczas pobytu w Međjugorju będziemy mieli okazję
wejść na Górę pierwszych Objawień, dlatego warto zaopatrzyć się w wygodne i stabilne obuwie jak i
odpowiadający miejscu świętemu ubiór. W czasie wolnym będzie możliwość wejścia do kościoła
parafialnego i zakupienie pamiątek.
Po południu przejazd do Mostaru. MOSTAR to miejscowość położona w niewielkiej odległości od
Međjugorja, między górami , w szerokiej dolinie Neretwy. Miasto „z kamienia i na kamieniu”, jak
mówią miejscowi, liczące ponad 120 tyś. mieszkańców jest największym centrum południowozachodniej części Bośni i Hercegowiny. Biały kamienny most nad szmaragdową Neretwą , kolorowe
tureckie domy z charakterystycznymi pięterkami haremów i orientalny zapach nad straganami na
wąskich uliczkach są nieodłącznymi symbolami miasta, które corocznie przyciągają tłumy
wielojęzycznych turystów. W Mostarze udamy się na indywidualny spacer starówką – Kujundžiluk.
Zobaczymy min. Stary Most i krzywy most, liczne meczety, twierdze i dom turecki.
Jak czas pozwoli - przejazd pod wodospady Kravica (Jeden z najładniejszych wodospadów w Bośni i
Hercegowinie). Powrót do Pensjonatu ok. godz. 19.30 - 20.00.
Po powrocie - Obiadokolacja. Czas wolny - nocleg.

7 dzień (28.06.) - czwartek
Godz. 7.00 - Śniadanie. Godz. 7.45 - Wyjazd do Splitu.
SPLIT - to miasto, którego historia liczy ponad 1700 lat. Zaliczane jest do najstarszych,
najpiękniejszych i największych miast Chorwacji. Jest to miasto, które za pomocą zabytków samo
opowiada swoją historię. Stąd panował nad światem cezar Dioklecjan, zostawiając po sobie
zapierające dech w piersiach dziedzictwo- swój pałac. Budowla ta, ze względu na swą okazałość i
idealny stan, jest od 1979 roku pod patronatem UNESCO. Ta dumna stolica Dalmacji co roku swoim
urokiem przyciąga tysiące turystów, którzy rozkoszują się rozmaitością jego zabytków. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem. Podczas zwiedzania będziemy się poruszać w obrębie Pałacu cezara
Dioklecjana. Zobaczymy min. Perystyl, Katedrę, świątynię Jupitera, 4 bramy miejskie, Ratusz miejski,
pomnik Grgura i promenadę palmową. Po zwiedzaniu czas wolny i dla chętnych wejście na wzgórze
Marjan z przepiękną panoramą na miasto.
Przejazd do Trogiru. TROGIR - to jedna z pereł dalmatyńskiego wybrzeża, otoczona wodami
Adriatyku, z plątaniną uliczek, labiryntem przejść, zabytkowymi świątyniami i pałacami. To „miastomuzeum”- miasto, które zauroczy każdego , kto zobaczy je pierwszy i kolejny raz. Pamięta ono czasy
starożytnych Greków, antycznych Rzymian i panowanie Lwa Weneckiego. Tu pozostał też duch
Napoleona i Franciszka Józefa. Na maleńkiej wysepce położonej między lądem stałym a wyspą
Čiovo, zderzają się różnorodne kultury , które zarazem tak idealnie ze sobą harmonizują. I nie bez
powodu, w roku 1997 miasto zostało wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Podczas zwiedzania zobaczymy min.: Bramy miejskie, Pałac Garagnin-Fanfogna, Katedrę, Ratusz
miejski, Kościół św. Sebastiana, Lożę miejską, Kościół św. Mikołaja, Twierdzę Kamerlengo i
przespacerujemy się po trogirskiej promenadzie palmowej. Po zwiedzaniu czas wolny na zakupienie
pamiątek i wypicie kawy . Powrót do Pensjonatu . Godz. 18.00 - obiadokolacja .
Godz. 19.30 - 24.00 - Spotkanie przy muzyce – wieczorek pożegnalny . Nocleg.

8 dzień (29.06.) - piątek
godz. 9.00 - śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie.
godz. 18.00 - obiadokolacja. Czas wolny . Nocleg.

9 dzień (30.06.) - sobota
Wykwaterowanie z Pensjonatu. Złożenie bagaży w autokarze.
Godz. 7.00 - śniadanie. Godz. 7.40 - wyjazd do Polski. Powrót do Przemyśla w godzinach
nocnych z soboty na niedzielę.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:
Wycieczka jest wyjazdem koleżeńskim, a program może ulec przesunięciu lub zmianie.

CENA ZAWIERA:


transport autokarem z klimatyzacją, opłaty za autostrady,













7 noclegów w Pensjonacie na terenie Chorwacji (pokoje 2 i 3 - osobowe z łazienkami ),
1 nocleg tranzytowy w hotelu na terenie Węgier (pokoje 2 i 3 - osobowe z łazienkami ),
8 śniadań , 7 obiadokolacji,
koszty parkingów,
koszt wjazdu autokaru do Dubrownika i Splitu,
wycieczkę do Dubrownika
wycieczkę do Splitu i Trogiru
wycieczkę do Bośni i Hercegowiny (Medjugorje-Mostar, a jak czas pozwoli wodospady Kravica)
koszty opłat miejscowych przewodników w Chorwacji i Bośni i Hercegowinie,
realizację programu turystycznego;
ubezpieczenie: KL + NW ;

CENA NIE ZAWIERA:
* świadczeń nie wymienionych w ofercie;
* cen biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
* ceny biletu wstępu na statek w Dubrowniku - 6 euro,
* ceny biletu na teren wodospadów Kravica - 3 euro ( zwiedzanie jak czas pozwoli ),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje praktyczne:
Do przekroczenia granic wymagany jest dowód osobisty lub paszport .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wpłata zaliczki
Przy zapisie na wycieczkę należało wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł oraz do
dnia 28 lutego 2018 r.
Zapisy i zaliczki na wycieczkę przyjmowane były w każdą środę w godzinach od
16.15 - 18.00 w biurze TPPiR , Rynek 5 - II piętro.
Każdy uczestnik wycieczki musi wypełnić zgłoszenie na wycieczkę oraz podpisać
regulamin. Informacje na temat wycieczki można uzyskać pod nr. tel. 602.481.477 .
Całą kwotę należy wpłacić do 23 maja 2018r.
Zebranie organizacyjno – informacyjne odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku
w biurze Towarzystwa o godzinie 16.30 .

Pensjonat

Pensjonat znajduje się zaledwie 1 minutę spacerkiem od plaży Tučepi. Pokoje są
wyposażone w klimatyzację, TV / SAT i radio. W pensjonacie znajduje się restauracja i
kawiarnia, z dużym tarasem. Internet WiFi (bezpłatnie).

Trogir

Split

Dubrownik

Mostar

Medjugorje

