
Wczasy w Dalmacji Południowej 
Neum 

Hotel  Adria***/**** w  Neum  znajduje  się  100  m  od  plaży.
Posiada  przestronne  klimatyzowane  pokoje  i  apartamenty  z
balkonem, widokiem na morze,  wyposażone w telewizor LCD z
dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, suszarkę do włosów,
telefon oraz mini bar. Każdy pokój posiada klimatyzację (w
cenie).

Villa  Matic****  oferuje  swoim  gościom  wygodne  i
komfortowe  zakwaterowanie  w  pełni  wyposażonych
pokojach.Apartamenty posiadają własny balkon z widokiem na
morze. Willa oddalona jest od plaży zaledwie o 100 metrów.

Miejscowość Neum  jest  dobrym  miejsce  wypadowym  na
ciekawe wycieczki np. do Dubrownika, Medjugorie. 
W Hotelu Adria znajduje się restauracja, która serwuje dania
kuchni lokalnej i międzynarodowej.

Program:

Dzień 1 

Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych (ok. 21:00).  

Dzień 2 

Przyjazd  do  Neum  koło  południa,  zakwaterowanie,
obiadokolacja,  czas  do  samodzielnego  zagospodarowania,
nocleg.  

Dzień 3-10

Śniadanie. Czas do samodzielnego zagospodarowania. Możliwość
uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych (Dubrownik,
Medjugorie  i  Mostar,  Fishpicnic,  Czarnogóra-Boka
Kotarska)- za dodatkową opłatą, cena zależna od ilości osób
chętnych. Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 11 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do
kraju, w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru i Splitu.  Po
południu (ok. 18:00) wyjazd w dalszą drogę powrotną. 

Dzień 12

Przyjazd do Polski w godzinach porannych (ok. 8:00)



Terminy : 
8-19.07.2017       (Villa Matic)
16-27.07.2017    (Hotel Adria) 
17-28.08.2017    (Hotel Adria) 

Cena: 1999 zł/os.   1799 zł

Promocyjne ceny dla dzieci z dwójką osób dorosłych w
pokoju: 
Dzieci do 7 lat 499 zł !
Dzieci 12 lat 999 zł !
Dzieci do 18 lat 1499 zł !

Cena zawiera: 
 transport komfortowym autokarem (wc, klimatyzacja, caffe bar, dvd)
 9 noclegów w hotelu Adria***/****  lub Villi Matic**** w Neum (w zależności od terminu)
 zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienką
 wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje
 ) wycieczkę do Trogiru i Splitu w drodze powrotnej
 ubezpieczenie KL, NNW i BP
 taksę klimatyczną 
 opiekę przedstawiciela biura

Cena nie zawiera: 
 dopłaty do pokoju 1 osobowego (450 zł)
 wycieczek fakultatywnych 
 świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”

Dubrovnik: niewątpliwie najpiękniejsze miasto w Chorwacji, tzw. "perła Adriatyku", jedno z najbardziej
romantycznych miejsc na świecie. Za potężnymi murami kryją się urokliwe uliczki, wspaniałe kościoły,
muzea i pałace. Koszt wycieczki zależny od ilości osób chętnych.

Medjugorie i Mostar: Medjugorie miasteczko położone w skalistych górach. W 1984 r. Grupie dzieci
ukazała  się  tu  Matka  Boska.  Od  tej  pory  miejscowość  stała  się  sławna  na  cały  świat  i  co  roku  jest
odwiedzana przez tysiące  pielgrzymów. Mostar  –  Wielokulturowe miasto jest przedsmakiem tego,  co
spotkać można na terenie Bośni.  Piękny, kamienny most,  którego budowę datuje się na 1566 rok. Od
tamtej pory stał się symbolem miasta. Paradoksalnie, nazwa miasta nie wzięła się bezpośrednio od słowa
most, a od słowa mostari, co znaczy strażnicy mostu. Legendarny most spinający skaliste brzegi Neretwy,
zbudowany na rozkaz sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ponadto do zobaczenia zabytkowe uliczki (m.in.
Kujundżiluk) oraz charakterystyczne stragany i bazarki. 
Fishpicnic- rejs statkiem z poczęstunkiem i lokalnymi trunkami na wyspę Korculę lub Hvar i Brac. 
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