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Słoneczna☀ Chorwacja - 8 dni 
 

   

        

   

Uwaga! Przy przekraczaniu granicy obowiązuje dowód osobisty lub paszport 
 

Opis oferty:  

Zadar • Szybenik • Trogir • Split • Riwiera Makarska • Dubrownik • Jeziora Plitwickie • Zagrzeb Od lat 

bardzo popularna wycieczka. Lubiana za urozmaicony program, w którym światowej klasy zabytki pokazywane 

są na tle najpiękniejszych widoków. Fantastyczne wybrzeże Chorwacji ze słynną Riwierą Makarską, 

szmaragdowe morze i skąpane w słońcu wyspy to krajobrazy na długo pozostające w pamięci. Miłośników 

natury ucieszy wizyta w Parku Narodowym Jezior Plitwickich, w którego niezwykłej scenerii nakręcono słynny 

film o przygodach Winnetou. Na trasie Perła Adriatyku - przepiękny Dubrownik i Split z unikalną starówką 

wkomponowaną w antyczny pałac cesarza Dioklecjana. Miasta magicznej Dalmacji, zabytki z listy UNESCO, 

zachwycające widoki i znakomita turystyczna atmosfera na wycieczce z ESSENTIĄ to gwarancja udanego 

wyjazdu! Trasa w Chorwacji: ok. 2000 km. 

 

1 dzień. 

- Zbiórka uczestników. Wyjazd do Chorwacji. 

2 dzień. ZADAR – SZYBENIK: 

- Przyjazd do ZADARU w godzinach przedpołudniowych. Wizyta w mieście, którego początki sięgają IX w. 

p.n.e., słynnego również z produkowanego tu likieru Maraschino. Zwiedzanie katedry św. Anastazji, spacer po 

starówce z rotundą św. Donata i fragmentami rzymskiego forum. Przejazd do SZYBENIKA, malowniczo 
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położonego u ujścia rzeki Krka do Adriatyku. Zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji, 

jaką jest renesansowa katedra św. Jakuba, wpisana na listę UNESCO. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, 

nocleg 

3 dzień. TROGIR - SPLIT: 

- Śniadanie. Przejazd do TROGIRU - pięknego średniowiecznego miasta otoczonego morzem, wśród 

roślinności śródziemnomorskiej. Spacer wąskimi uliczkami starego miasta, wpisanego na listę UNESCO: 

rynek, ratusz, kościół św. Jana Chrzciciela, zwiedzanie budowanej przez cztery wieki katedry św. Wawrzyńca. 

Przejazd do SPLITU, największego miasta Dalmacji. Zwiedzanie jednej z najwspanialszych, zachowanych do 

dziś, budowli z czasów imperium rzymskiego - pałacu Dioklecjana wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do 

pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.  

4 dzień. RIWIERA MAKARSKA: 

- Śniadanie. Przejazd słynną RIWIERĄ MAKARSKĄ z postojami w jej najpiękniejszych miejscach. Jest to 

ok. 60-kilometrowy odcinek wybrzeża z fantastycznymi plażami w zatoczkach, malowniczymi kurortami, a 

wszystko to na tle gór Biokovo, które dochodzą do wysokości ponad 1700 m n.p.m. Rejs na wyspę Brać. 

Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień. DUBROWNIK: 

- Śniadanie. Przejazd do DUBROWNIKA - jednego z najsłynniejszych miast w basenie Morza Śródziemnego, 

miejsca o wyjątkowej historii, nazywanego Perłą Adriatyku. W programie spacer po pięknej kamiennej 

starówce, wpisanej na listę UNESCO, otoczonej najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie. Następnie 

spacer po tętniącej życiem arterii starego miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luža z 

reprezentacyjnymi budowlami. Zwiedzanie katedry, klasztoru franciszkanów z XIV w. i najstarszej apteki w 

Europie. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień. JEZIORA PLITWICKIE: 

- Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego JEZIOR PLITWICKICH, jednej z największych atrakcji 

turystycznych Chorwacji. Park słynie z szesnastu pięknych, niedużych jezior połączonych 

aż 92 wodospadami i figuruje na liście UNESCO. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień. ZAGRZEB: 

- Śniadanie. Zwiedzanie ZAGRZEBIA, stolicy Chorwacji, miasta o europejskiej architekturze, zupełnie 

odmiennego od miejscowości na wybrzeżu. Spacer ulicami Zagrzebia przez główny plac - plac bana Jelačiča z 

fontanną z XVII w. do Kaptolu - najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogotyckiej katedry Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny. Wizyta na jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Europie - Mirogoj. 

Zaprojektowany przez wielkiego architekta Hermanna Bolle stanowi swoiste muzeum pod gołym niebem. Czas 

wolny. Wyjazd do Polski. 

 

8 dzień. 

- Przyjazd do Polski. 

 



 

 

 

Cena zawiera:    
- transport komfortowym autokarem z klimatyzacją, 

- opłaty parkingowe, drogowe, 

- opiekę pilota, 

- 5 noclegów w pokojach z łazienkami, 

- wyżywienie (5 x śniadania, 5 x obiadokolacje), 

- ubezpieczenie NNW, KL 

- podatek TFG i TFP, 

- podatek VAT. 

 

Cena nie zawiera: biletów wstępu, lokalnych przewodników oraz taksy klimatycznej. 

 

 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.   

*Cena obowiązuje przy grupie 45 osób. 

 

 

 


