CHORWACJA
– ZADAR
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 13–18 lat
czas trwania: 11 dni
transport: autokar
atrakcje: plażowanie, gry, zwiedzanie
Parku Narodowego Plitvickie Jeziora
Zadar – stolica północnej Dalmacji latem zmienia się w tętniący życiem kurort oferujący świetna zabawę. Tysiące ludzi bawi się na ulicach w rytmach dobrej muzyki. Jest
to słynne „zadarskie lato”. Zaskoczą nas osiągnięcia współczesnej architektury, do
najsłynniejszych należą pierwsze na świecie morskie organy. Dodatkowy fun zapewni
nam bliskie spotkanie z leczniczym błotkiem – Ninska Laguna. Zachwycająca Chorwacja
z krystalicznie czystą wodą, mnóstwem wysp i wysepek oraz wspaniałymi widokami
sprawi, że zostawicie tu serce i będziecie do niej wracać.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Wyjazd z kraju
w godzinach popołudniowych po rozdzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie
przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd nocny przez Czechy, Austrię, Słowenię.
2 DZIEŃ Przyjazd do hostelu w godzinach porannych, pierwszy posiłek lunch, zakwaterowanie od godz. 14:00.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki.
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Parku Narodowego Plitvickie
Jeziora, zwiedzanie parku, w międzyczasie lunch. Nocny przejazd przez Słowenię,
Austrię i Czechy.
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast
zgodnie z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
YOUTH HOSTEL ZADAR (13–18 lat) www.hfhs.hr sprawdzone międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe w dzielnicy turystycznej Zadaru – Borik. Naprzeciwko hostelu jest
plaża. Dla chętnych centrum sportów wodnych ok. 500 m (windsurfing, banan, spadochrony skutery i narty wodne – dodatkowo płatne). Od historycznego centrum dzieli
go odległość ok. 3km. Przystanek komunikacji miejskiej jest ok.50 m od hostelu (koszt
biletu 10kn – ok. 1,3 EUR). Do dyspozycji: recepcja, Wi-Fi, taras z barem, restauracja, dyskoteka, boiska do piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej.
Pokoje: 3, 4, 5 i 6-osobowe z łazienkami. W pokojach łóżka piętrowe. Hostel zapewnia
pościel, natomiast nie zapewnia ręczników.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – self service.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•
•
•

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• wycieczki: Kornati – rejs statkiem: 50 EUR, Paklenica – Park Narodowy: ok. 30 EUR, Nin
– najstarsze chorwackie miasto królewskie na malutkiej wyspie: ok. 15 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl
WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po
wykwaterowaniu
• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Chorwacji

TRANSPORT
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min.
przed planowana godziną odjazdu (szczegółowy rozkład na www.atas.pl).
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Bydgoszcz

Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58

Katowice

Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi

17:00 12:00 50 PLN

Kraków

Dw. Autobusowy Czyżyny

16:00 13:00 70 PLN

Łódź

DODATKOWE OPŁATY

08:00 21:00 150 PLN

Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej 13:00 16:00 100 PLN

Opole

Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4

15:00 14:00 100 PLN

Poznań

Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2

09:00 20:00 150 PLN

Warszawa

Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144

10:30 19:00 150 PLN

Wrocław

Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1

13:00 16:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH
Gdańsk

Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12

05:00 23:55 200 PLN

Szczecin

Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6

05:00 23:55 200 PLN

TURNUSY I CENY
POK-OKZ-1
POK-OKZ-2
POK-OKZ-3
POK-OKZ-4
POK-OKZ-5
POK-OKZ-6
POK-OKZ-7

transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
8 lub 7* noclegów w hostelu, w pokojach z łazienkami
wyżywienie 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
zwiedzanie Zadaru z przewodnikiem
opieka wychowawców, ratownik, opieka lekarska na wezwanie
ubezpieczenie KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2 000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR
CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety od OK TOURS
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN

Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

03.07–13.07.2018
11.07–21.07.2018
19.07–29.07.2018
27.07–06.08.2018
04.08–14.08.2018
12.08–21.08.2018*
19.08–28.08.2018*

1805 PLN
1805 PLN
1805 PLN
1805 PLN
1805 PLN
1705 PLN
1605 PLN

* turnus skrócony – 7 noclegów.

• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
• obowiązkowa opłata za wstęp do Parku Narodowego PLITVICKIE JEZIORA ostatniego
dnia pobytu obowiązkowa opłata dla osób niepełnoletnich – 115 PLN lub 25 EUR lub
dla osób (dla młodzieży powyżej 18 lat – 180 PLN lub 40 EUR
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• depozytu na komunikację miejską – 8 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna – 10 EUR

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
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