MEDITERRANEUM
tour operator
rok założenia 1991

PIELGRZYMKA
DO CHORWACJI
I MEDJUGORIE
1-12.07.2019

_______________________________________________________________________________
Program ramowy :
Dzień 1: MUROWANA GOŚLINA-CZECHY
Przejazd na nocleg w Czechach.
Dzień 2 : ZAGRZEB
Przejazd do Chorwacji : krótkie zwiedzanie stolicy:
plac z pomnikiem Jelacica i siedemnastowieczną
fontanną, Katedra. Nocleg w okolicach Zagrzebia.
Dzień 3 : PLITWICKIE JEZIORA
Zwiedzanie wspaniałego parku narodowego
Plitwickich Jezior z szesnastoma jeziorami i ponad
dziewięćdziesięcioma wodospadami. Niezapomniane
wrażenia!! Przejazd na nocleg do nadmorskiej
miejscowości Neum 3 noclegi
Dzień 4 : WYPOCZYNEK
Dzień 5 : DUBROWNIK
Przejazd do Dubrownika - w programie zwiedzania
miasta uznanego za zabytek światowego dziedzictwa
kulturowego: Brama Pile, ulica Placa, wieża zegarowa
oraz spacer wzdłuż murów miejskich(dla chętnych)
Dzień 6 : MEDJUGORIE
Przejazd do Medjugorie - znanego miejsca objawień
Matki Boskiej Królowej Pokoju. Nocleg w Medjugorie.
Dzień 7 : SPLIT - TROGIR - SZIBENIK
Zwiedzanie Pałacu Dioklecjana w Splicie, jedną z
najwspanialej zachowanych budowli rzymskich.
Zwiedzanie średniowiecznego Trogiru, spacer
wąskimi uliczkami, rynek z ratuszem i katedra św.
Wawrzyńca. Zwiedzanie Szibenika z piękną katedrą
św. Jakuba. Nocleg w okolicach Szibenika.
Dzień 8 : PARK NARODOWY KRKA - ZADAR
Przełomy rzeki Krka z licznymi kaskadami,
wodospadami i jeziorkami szczególnie piękne w
okolicach Skradina. Zwiedzanie starego Zadaru z
kościołem św. Donata. 2 noclegi w ok. Rijeki
Dzień 9 : PULA - ROVINJ
Przejazd do Puli - zwiedzanie monumentalnego

rzymskiego amfiteatru oraz miasteczka Rovinj z
ciekawym starym miastem.
Dzień 10 : SŁOWENIA - JASKINIA POSTOJNA
Przejazd do Słowenii. Zwiedzanie słynnej jaskini
Postojna uważanej za jedną z najpiękniejszych na
świecie. 2 noclegi w Budapeszcie
Dzień 11 BUDAPESZT
Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu: Katedra
św.Stefana,plac Bohaterów, Baszta Rybacka,Wzgórze
Gelerta, Kosciół NMP (kościół Macieja), spacer
ulicami miasta.
Dzień.12. BUDAPESZT-MUROWANA GOŚLINA
Powrót w godz. wieczornych. Zakończenie
pielgrzymki.
Świadczenia w cenie podstawowej:
* 11 noclegów w hotelach kl.turystycznej pok. 2, 3
osob. z łazienkami.Dopłata do pok. 1-osob.
* 11 śniadań i 11 obiadokolacji
* przejazd komfortowym autokarem .W autokarze
kawa , herbata, zimne napoje za złotówki
* ubezpieczenie KL do 15.000 Euro NW i bagaż do
1000 zł
* opieka pilota
* opieka duchowa
Za dopłatą :
* gwarantowane miejsce w pok. 1-osob.: 1100zł
Wydatki programowe
* Wstępy + miejscowi przewodnicy +taksy klimat.
ok.115 euro
Wydatki programowe są opłacane indywidualnie
przez uczestników pielgrzymki
Cena : 2.740 zł

