Oferta: CHORWACJA HVAR KAMERALNA TURYSTYKA

Zwiedzanie - Chorwacja
CHORWACJA HVAR KAMERALNA TURYSTYKA

CHORWACJA HVAR
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Wyspa Hvar - lawendowy raj Dalmacji! Przepiękne plaże i antyczna historia!
Kameralne podróże w małych grupach!
Wyspa Hvar - lawendowa wyspa Chorwacji, legendarna Atlantyda. Dzięki łagodnemu klimatowi, słonecznym latom i łagodnym
zimom, wyspa przyciąga licznych gości i podróżników, których urzekają malownicze plaże, rozkoszna śródziemnomorska przyroda,
bogata historia i fenomenalna kuchnia. Hvar jest dzisiaj uważany za jedną z dziesięciu najpiękniejszych wysp na świecie.
Podróż po wyspie to przepis na kameralne, tajemnicze i niepowtarzalne wakacje - dalekie od tłumów i masowej turystyki.
Malownicze zatoki z kameralnymi plażami i krystalicznie turkusowa wodą zapraszają do aktywnego wypoczynku uzupełnia mnóstwo
tras rowerowych z niesamowitymi widokami. Hvar to również przepiękne dalmatyńskie porty z historią sięgającą starożytności i
niepowtarzalną architekturą i wspaniałą historią. Na Hvarze nic nie jest oczywiste – ta wyspa zaskakuje na każdym kroku. To
idealne miejsce na wakacje pełne wrażeń!

Program ramowy
Program ramowy:
Dzień 1: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry.
Dzień 2: Przejazd przez Chorwację, transfer promem na wyspę Hvar. Przyjazd do miejsca zakwaterowania, relaks i odpoczynek na
plaży.
Dzień 3: S?niadanie. Dzien? na leniuchowanie i plażowanie. Przejazd i czas wolny w Sucuraj - znaną rybacką osadę na samym
krańcu wyspy. Odpoczynek na jednej z nielicznych piaszczystych plaż w Chorwacji - malowniczej plaży Mlaska. Przejazd widokową
trasą na wschód do Pokrivenika, gdzie obejrzymy jedną z najpiękniejszych zatok o stromych ścianach skalnych z długą, żwirową
plażą. Powrót na nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Wyjazd na plażę Mala Stjena. Relaks i plażowanie. Przejazd do skansenu w Humac, stanowiący piękny przykład
pasterskiej osady z zachwycającym widokiem na Riwierę Makarską i wyspę Brač. Zwiedzimy jaskinię Grapceva z najstarszymi
śladami działalności ludzkiej nad Adriatykiem. Przejazd do Jelsy - jednego z najbardziej znanych kurortów na wyspie Hvar,
cieszącego się doskonałą infrastrukturą turystyczną i pięknym parkiem Perivoj - zielonej oazy pełnej pieknej południowej roślinności.
Przejazd na nocleg. Czas wolny.
Dzien 5: S?niadanie. Wyprawa na południową stronę wyspy - słoneczną część Hvaru! Zobaczymy tajemnicze, zapomniane i często
wyludnione już osady wspaniale wpisane w górski, krasowy krajobraz. Będziemy plażować w idyllicznym otoczeniu klifowego
wybrzeża, w "przyklejonych" do nadmorskich skał miejscowości: Sv. Nedjelje, Ivan Dolac i Zavalę. Ukoronwaniem naszego dnia
będzie odwiedzenie legendarnych winnic i winiarni z tego regionu, gdzie będziemy mogli spróbować jednych z najlepszych
chorwackich i śródziemnomorskich win i zobaczyć skąd pochodzi ten wyborny trunek. Przejazd na nocleg.
Dzien 6: S?niadanie. Wizyta w lawendowym sercu wyspy, gdzie poznamy procesy przetwarzania "złota"Hvaru. Po drodze zwiedzimy
wioskę duchów - Malo Grablje. Przejazd na Starogradsko Polje - krajobraz kulturowy objęty ochroną UNESCO, obejmuje tereny
rolnicze niezmienione w formie od czasu starożytnych greków. Wizyta w muzeum, w którym zobaczymy jak powstają olejki
eteryczne z ziół wyspy, spróbujemy lokalnej oliwy i miejscowych win. Przejazd do Stari Gradu - najstarszego miasta wyspy,
utworzonego przez greckich kolonistów z wyspy Paros. Historyczne serce wyspy Hvar, antyczne Faros (Stari Grad), zbudowane jest
w miejscu, gdzie głęboki morski zalew przechodzi w urodzajne ziemie wyspy, arkadyjska dolinę, która już od tamtych czasów
obsadzona jest winoroślami i oliwnymi drzewkami. Zwiedzanie miasta. Przejazd na nocleg.
Dzień 7: Śniadanie. Przejazd do miejscowości Hvar, uznawanej za jedną z najpiękniejszych miast Chorwacji. Hvar usytuowany jest
na południowo- zachodnich peryferiach wyspy, nad zatoczką wychodzącą na Archipelag Wysp Piekielnych – Pakleni Otoci.
Porównywane do Saint Tropez z racji kurortowego klimatu oraz licznych pięknych jachtów, których nie brakuje w lokalnym porcie,
jest również rozrywkowa stolicą wyspy, znaną w całej Dalmacji ze swoich klubów i beach barów. Zwiedzimy Trg Stjepana oraz Pałac
Biskupi, a nastepnie wszyscy chętni odwiedzą twierdzę Fortica. Czas wolny na kąpiele lub indywidualny spacer. Powrót do
zakwaterowania. Dla chętnych wyjazd nocny do Hvaru - szlakami nocnych klubów i mrocznych atrakcji:)

Dzień 8: Późne śniadanie. Dla chętnych wycieczka fakultatywna na Wyspy Piekielne - raj dla miłośników kąpieli i pięknej przyrody.
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Dla pozostałych czas wolny na relaks i korzystanie z uroków morza i słońca na jednej z lokalnych plaż.
Dzień 9: S?niadanie. Wyjazd w droge? powrotna?. Transfer promem do Splitu. Czas wolny w oczekiwaniu na autokar. Wyjazd w
drogę powrotną do Polski, przejazd przez Chorwację, Węgry.
Dzień 10: Przejazd przez Słowację, Czechy, Polskę. Powrót do miejsc wyjazdowych. Zakończenie wycieczki.

Wyżywienie
Śniadanie kontynentalne, ciepłe i zimne napoje.

Terminy i ceny:
Kliknięcie na cene pozwoli na przejście do formularza rezerwacji internetowej.

Symbol

Data

Pok 2os.

Pok 3os.

Cena zawiera

- 7 noclegów na wyspie Hvar w pensjonatach lub hotelach **/*** ( pokoje 2,3 os. wg wyboru przy rezerwacji);
- przejazd autokarem klasy lux na trasie z Polski (pełne wyposażenie - biodrowe pasy bezpieczeństwa, system audio-video, barek);
- przejazd busem na wyspie Hvar ( komfortowe busy 9 osobowe z pełnym wyposażeniem (klimatyzacja, system audio, GPS) lub
autokary typu Mercedes 18 osobowe z pełnym wyposażeniem (klimatyzacja, system audio, GPS);
- realizacja założonego programu krajoznawczego wg programu ramowego imprezy;
- opiekę pilota/ przewodnika lokalnego podczas realizacji programu krajoznawczego;
- wyzżywienie: 7 śniadań;

Cena nie zawiera
Dopłaty obowiązkowe
- obligatoryjna dopłata do ubezpieczenie KL i NNW oraz bagaż Signal Iduna doliczana do ceny zgłoszenia;
- opłata dewizowa - klimatyczna i meldunkowa oraz promowa a także bilety wstępów do zwiedzanych oiektów - 50 euro za
osobę/całkowity koszt za wyjazd;

Strona 3 z 4

Masz pytania? Zadzwoń +48 42 639 80 99,
+48 42 256 88 99, +48 42 256 80 99
info@gandalftravel.com

Dopłaty fakultatywne
- wycieczeki fakultatywne i wyżywienie poza śniadaniami;
Podczas promocji nie łącza sie zniżki dla dzieci powyzej 3 lat. Dziecko do 3 lat zawsze ma stałą cenę plus
ubezpieczenie.
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