CHORWACJA
– DRVENIK
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 13–18 lat
czas trwania: 11 dni
atrakcje: plażowanie, dyskoteki,
piesze wycieczki

Drvenik – urocze miasteczko turystyczne położone w południowej części Riwiery Makarskiej. Ulokowany pomiędzy dwoma zatokami, Donje Vala i Gornaja Vala, w otoczeniu
szczytów masywu Biokovo, gwarantuje turystom możliwość spędzenia urlopu w niezwykle przyjemny sposób.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Chorwacji.
2 DZIEŃ Przyjazd do Drvenika w godzinach popołudniowych, lunch, zakwaterowanie
od godz. 14.00, zapoznanie z hotelem i okolicą, kolacja, nocleg.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika, korzystanie z basenu krytego
na terenie obiektu
• dyskoteki z profesjonalnym oświetleniem
• piesze wycieczki po okolicy (szlaki turystyczne poprowadzone są wzdłuż malowniczych klifów)
• zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży;
• zajęcia sportowo – rekreacyjne: tenis stołowy, badminton, siatkówka.
10 DZIEŃ Po śniadaniu, wykwaterowanie do godziny 10:00, złożenie bagaży, wypoczynek, lunch, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w drogę powrotną
w godzinach wieczornych, przejazd do Polski.
11 DZIEŃ Powrót w godz. wieczornych.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
PENSJONAT HERCEG **/*** kompleks trzech hoteli położonych około 150 m od morza
i 30 km od Makarskiej. Pokoje 4 (3+1) i 5-osobowe (4+1) z łazienkami (WC, prysznic),
urządzone standardowo: szafa, toaletka z lustrem, krzesła, szafki nocne, lampki nad
łóżkami. Większość pokoi z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze. Do
dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, świetlica oraz sala dyskotekowa (z profesjonalnym oświetleniem). Około 200 m od pensjonatu znajdują się boiska
do gry w piłkę i tereny rekreacyjne.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania kontynentalne wzmocnione, lunch, ciepła
kolacja). Suchy prowiant na drogę powrotną. Turnus rozpoczyna się i kończy lunchem.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem klasy LUX
• 8 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną (2 bułki, owoc, 2
butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal)
• opieka pilota, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ratownika, chorwacka opieka
medyczna
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR) i bagaż (800 PLN)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 50 PLN
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 90 PLN

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania paszportu lub dowodu osobistego
ważnego min. pół roku
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• kaucja w wysokości 15 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników, zwracana jest w ostatnim dniu pobytu, po wykwaterowaniu i sprawdzeniu
pokoi
• sugerowane kiszonkowe ok. 100 EUR
• w drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze EUR/PLN
• zabierz ze sobą: nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe
• osoby korzystające ze zniżek podczas przejazdów antenowych zobowiązane są do
posiadania ważnej legitymacji szkolnej

TRANSPORT
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min.
przed planowaną godziną odjazdu. Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu
autokarem o niższym standardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym pod opieką osoby dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewentualnych
przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji
transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6
osób). Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów i powrotów uzależnione
są od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogowych.
(szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl)
Miejscowość

Wyjazd Powrót Dopłata

Gdańsk

Dw. Główny PKP,

03:30

23:30 170 PLN

Katowice

Wyjazd: Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP
(w kierunku Wrocławia).
Powrót: Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP
(w kierunku Krakowa)

15:30

11:30

—
—

Kraków

ul. Reymonta, Hala Wisły

14:00

13:00

Łódź

Kaliska- parking od Al. Włókniarzy

09:00

18:00 120 PLN

Opole

Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja

13:45

13:15 100 PLN

Warszawa

Parking PKiN, Muzeum Techniki

08:45

18:00 120 PLN

Wrocław

ul. Karkonoska Mc Donald's, stacja BP

12:30

14:30 120 PLN

TURNUSY I CENY

DODATKOWE OPŁATY
•
•
•
•

Miejsce zbiórki

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

obowiązkowa taksa klimatyczna – 15 EUR/os.
obowiązkowa kaucja zwrotna – 15 EUR/os.
dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
obiady w podróży – ok. 5 EUR/posiłek

POK-PD-1
POK-PD-2
POK-PD-3
POK-PD-4

06.07–16.07.2018
14.07–24.07.2018
22.07–01.08.2018
30.07–09.08.2018

1850 PLN
1850 PLN
1850 PLN
1850 PLN

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• wycieczki: Dubrovnik – ok. 40 EUR, Split i Omiś – ok. 30 EUR, Medugorje i Wodospady
Kravica – ok. 35 EUR, rejs promem na wyspę Korcula – ok. 25 EUR, Mostar – 40 EUR,
Rafting – 30 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl
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