Biuro Podróży „Sośniny”s.c.
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 27
Regon: 551292237, NIP 758-20-85-675, tel.029/7649010-11, tel/fax: 029/7648155

Wpis do rej. Org. Turystyki i Pośr. Turyst. Woj. Maz. nr 318
Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Konto bankowe: BGŻ O/Ostrołęka

05 2030 0045 1110 0000 0018 0920

TAJEMNICZE BAŁKANY - 10 dni
BOŚNIA I HERCEGOVINA - CHORWACJA
Trogir -Mostar-Medjugorje- Kravice – Pocitelj- Neum – Dubrownik

1dzień -11.08.2021
Wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 07: 00 przejazd tranzytowy przez Słowenię, Chorwację , do NEUM.
2 dzień - 12.08.2021
Przyjazd do hotelu „STELLA” ok. godz. 13:00 , zakwaterowanie. Wypoczynek po podróży. Obiadokolacja .
Nocleg.
3–5 dzień -13 - 15.08.2021
Śniadanie w miejscu noclegu. Pobyt w hotelu, plażowanie i odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień - 16.08.2021
Po śniadaniu przejazd do DUBROWNIKA, miasta nazywanego często „Perłą Adriatyku”, w programie
zwiedzanie m.in. klasztor franciszkanów, katedra z XII w, pałace Rektorów i Sponza, spacer po
Stradunie, głównej ulicy miasta. Powrót do hotelu , popołudniu czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja,
nocleg.
7 dzień -17.08.2021
Po śniadaniu wyjazd do MEDJUGORJE , wejście na Górę Objawień , następnie niespodzianka przyrodnicza
– Wodospady Kravice zespół niezwykle malowniczych wodospadów, które położone są pośród lasów na
rzece Trebižat, całość rozlokowana jest na blisko 100 metrach i tworzy "naturalny amfiteatr”. Czas wolny i
powrót do Medjugorje. Ostatnim punktem będzie wizyta w winnicy połączona z degustacją.
Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień – 18.08.2021
Śniadanie w miejscu noclegu. Zwiedzanie rozpoczniemy od POCITELJ. To średniowieczne, kamienne
miasteczko położone na stromym zboczu górskim (oczekuje na wpis na listę światowego dziedzictwa
UNESCO). Większość budynków pochodzi z czasów panowania tureckiego (XV-XVII wiek) i tworzy niezwykle
spójną całość o zupełnie nieeuropejskim charakterze. Jest to najlepiej zachowany zespół urbanistyczny z
okresu panowania Turków na terytorium Bośni i Hercegowiny. Najważniejszymi zabytkami miasta są: XVIIwieczna wieża zegarowa (Sahat kula), budynek dawnej szkoły kanonicznej (medresa), wybudowany w

XVI wieku meczet Hadżi-Ali oraz górujące nad miastem ruiny zamku tureckiego z XV wieku
(wzniesionego na ruinach rzymskiego zamku). Następnie przejazd do Mostaru, którego wizytówką jest
kamienny most odbudowany po zniszczeniu w czasie ostatniej wojny w 1993 roku. Po czasie wolnym
powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
9 dzień - 19.08.2021
Śniadanie w miejscu noclegu. Po wykwaterowaniu z hotelu przejazd do Trogiru, zwiedzanie z
przewodnikiem miejscowym. Trogirska Starówka to swego rodzaju staromiejska wysepka, która ma 450m
długości, do 300m szerokości oraz charakterystyczny kształt głowy żmii. Od stałego lądu oddzielona jest
Fosą i małym mostkiem, a od wyspy Čiovo – Kanałem Trogirskim i Mostem Čiovskim. Nie bez powodu
więc nazywa się trogirską Starówkę Małą Wenecją albo mówi o niej jako o „zamku na wodzie”. Po
zwiedzaniu i czasie wolnym przejazd w okolice Zagrzebia na obiadokolacje i nocleg.
10 dzień – 20.08.2021
Śniadanie w miejscu noclegu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w miejsce zbiórki w późnych
godzinach nocnych.

Cena: 2.195,00 zł/os.
Świadczenia:
8 noclegów (hotele ***, pokoje 2 osobowe z łazienkami), 8 śniadań w formie bufetu,
8 obiadokolacji ( napoje płatne dodatkowo), opieka pilota, ubezpieczenie, marża biura, podatek VAT.
Transport: autokar Lux z klimatyzacją, toaletą, DVD, uchylne fotele.
Cena nie obejmuje :
1. opłat za bilety wstępu, usługi przewodników miejscowych, opłaty klimatycznej , wypożyczenia zestawów
słuchawkowych, opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Należy na nie przewidzieć ok. 50€/os.
2. Testów PCR lub antygenowe obowiązujących w krajach tranzytowych, zgodnie z aktualnymi przepisami , w
języku angielskim. (Nie dotyczy osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców posiadających zaświadczenie
lekarskie o odbyciu choroby od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy.
UWAGA
Impreza realizowana będzie z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych w kierunku
obowiązujących w krajach tranzytowych i tych, gdzie realizowany będzie program turystyczny .

COVID-19,

