
Chorwacja 2017
Cirkvenica cieszy  się  ponad  stuletnią  historią  jako  centrum
turystyczne, dzisiaj jest jednym z najwybitniejszych ośrodków Zatoki
Kvarnerskiej.  Możliwości  turystyczne  skupione  są  wzdłuż  tzw.
Rywiery,  która  ciągnie  się  od  Jadrova  na  północy  do  Selca  na
południu. Miasto ma również bogatą tradycję łaźni, znajduje się tutaj
mnóstwo  sanatorii  oraz  pawilonów  łaźniczych.  Wzdłuż  morzem
rozciągają  się  przepiękne  plaże  piaszczyste.  Mnóstwo  programów
sportowych czy społecznych (tennis, gry z piłką, sporty wodne), ale
również dobre możliwości rekreacji dla dzieci stwarzają z Crikvenicy
wspaniałe  miejsce  dla  rodzinnego  urlopu.  W  okolicach  Crikvenicy
znajduje  się  mnóstwo  możliwości  do  spacerów  czy  wycieczek.  W
ulicy  Winodolskiej  można  odwiedzić  akwarium  morskie  z
śródmorską fauną i florą oraz rybami z tropów.

Hotel  Zagreb usytuowany  jest  przy  nadmorskiej  promenadzie  w
miejscowości Crikvenica, jedynie 20 metrów od głównej piaszczystej
plaży. Oferuje on komfortowe pokoje i posiłki w formie bufetu. Obiekt
dysponuje również tarasem, na którym Goście mogą delektować się
posiłkami. 

Centrum miasta z licznymi kawiarniami i butikami zlokalizowane jest
300 metrów od obiektu. Dodatkowo Goście mogą pływać i opalać się,
korzystając z kamienistej plaży położonej przed hotelem.

Główny przystanek autobusowy położony jest 400 metrów od
obiektu.

Program:

Dzień 1 

Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych.

Dzień 2 

Przyjazd  do  Crikvenicy  w  godzinach  przedpołudniowych,
zakwaterowanie, obiadokolacja,  czas  do  samodzielego
zagospodarowania, nocleg.  

Dzień 3-8

Śniadanie.  Czas  do  samodzielnego  zagospodarowania.  Możliowść
uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych za dodatkową opłatą,
cena  zależna  od  ilości  osób  chętnych.  Wieczorem  obiadokolacja,
nocleg. 

Dzień 9 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju, w
dordze powrotnej wycieczka do Rijeki.  Po południu  wyjazd w dalszą
drogę powrotną. 

Dzień 10

Przyjazd do Polski w godzinach porannych (ok. 9:00)



Cena 1479 zł  1279 zł

Proponowany termin 5-14.06.2017

Cena zawiera:

• transport komfortowym autokarem (klimatyzacja,  wc,  video,
cafe-barek) 

• 7 noclegów w hotelu w pokojach 2-3 osobowych z łazienką
• wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje – bufet szwedzki)
• wycieczkę  w  drodze  powrotnej  do  Rijeki  (w  cenie

oprowadzanie, bilety wstępów osobno płatne)
• opiekę przedstawiciela biura
• taksę klimatyczną 
• ubezpieczenie NNW, KL i BP 

• opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: 

• Wycieczek fakultatywnych
• dopłaty  do  pokoju  1  osobowego  (na  zapytanie,  wielkość

dopłaty 450 zł)
 

Wycieczki fakultatywne: 
Istria  Tour  (Pula,  Rovinji,   Poreć),  Wyspa  Krk,  Jeziora  Plitvickie,
Wenecja. 

Przepisy wjazdowe: obywatele  polscy  mogą wjeżdżać  do Chorwacji  i przebywać  w niej  przez  90 dni,
liczonych  w ciągu  6 miesięcy  od daty  pierwszego  wjazdu,  na podstawie  paszportów  lub  dowodów
osobistych.  Obywatele  RP  korzystają  z prawa  do swobodnego  przepływu  osób  w ramach  Unii
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przepisy  celne:  przewóz  towarów  podlega  ograniczeniom  ilościowym  na ogólnych  zasadach
obowiązujących w Unii Europejskiej.
Strefa czasowa: czas polski. 
Waluta: Chorwacka Kuna 1 HRK – 0,55 PLN (styczeń 2014). Jednak w ruchu turystycznym akceptowaną 
walutą jest euro. Ceny w kurortach w szczycie sezonu mogą być wyższe. Dobrze rozbudowana sieć 
banków i bankomatów.
Zdrowie: nie występują zagrożenia sanitarne i nie wymaga się specjalnych szczepień. W cenie Państwa
wycieczki znajduje się ubezpieczenie podstawowe. Zalecamy zakup w ubezpieczenia kompleksowego bez
limitu kosztów oraz bez wyłączeń dot. chorób przewlekłych w momencie dokonywania rezerwacji.
Uwagi ogólne dotyczące pobytu:
Godziny  otwarcia:  sklepy  otwarte  w godz.  9.00-13.00,  15.00-18.00,  w sezonie  do późnych  godzin
wieczornych.
Napięcie sieci elektrycznej: 220 V.
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