Oferta: WCZASY WRZEŚNIOWE - 10 DNI MAKARSKA

Wczasy - Chorwacja
WCZASY WRZEŚNIOWE - 10 DNI MAKARSKA

CHORWACJA MAKARSKA
Tam gdzie góry schodzą do morza...

Dalmacja to niezwykle piękny region, obﬁtujący w ciche zagubione wśród skał wioski, tętniące życiem kurorty turystyczne oraz
pełne cennych zabytków miasta. Obszar ten znany jest przede wszystkim z ogromnej różnorodności i kontrastów. Oczy podróżnych
cieszą zarówno kipiące zielenią i bogactwem życia Jeziora Plitwickie, jak również ascetyzm jałowych krajobrazów archipelagu wysp
Kornati, czy otoczone soczystą śródziemnomorską zielenią rozległe plaże. Najpiękniejsze miasta Dalmacji, takim jak Dubrownik,
Split, Trogir czy malowniczy Šibenik, to również powód, dla którego każdego roku przyjeżdżają tu rzesze turystów.
Makarska to przepiękne dalmatyńskie miasteczko położone u stóp wznoszącego się na prawie 2 km masywu Biokovo, w cichej
zatoce, naprzeciwko wyspy Hvar i Brač. Makarska to jedno z najpiękniejszych miejsc na turystycznej mapie Europy. Szerokie plaże,
krystalicznie czysta woda i niezawodne słońce to największe, lecz zapewne nie jedyne atuty miejscowości. Dogodne położenie
miasta pozwala na zwiedzanie wielu zabytków i cudów przyrody – m.in. Dubrownika, Wodospadów Krka, Splitu, Trogiru czy Mostaru.
W samej Makarskiej znaleźć można jedną z największych kolekcji muszli morskich na świecie. Miasto znane jest z niezliczonych
barów, kafejek i dyskotek, pełnych międzynarodowego gwaru młodych ludzi z całego świata. W miesiącach letnich (lipiec i sierpień)
na scenie Rynku Głównego odbywa się festiwal kulturalno-rozrywkowy z licznymi koncertami i przedstawieniami. Oferta
wypoczynku sprawdzona od wielu lat, zakwaterowanie w oparciu o wysokiej klasy apartamenty!
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Program ramowy
Dzień 1: Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych według rozkładu jazdy.
Dzień 2-8: Wypoczynek i relaks na makarskich plażach. W trakcie pobytu możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych:
Dubrovnik, Plit - Trogir, rejs statkiem Hvar i Brac, Hercegowina – Imotski, Mostar, wodospady Kravica, masyw Biokovo, rafting.
Dzień 9: Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Dzień 10: Przyjazd do Polski.

Wyżywienie
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia HB w cenie 100 euro/os/pobyt przy zgłoszeniu w biurze oraz 120 euro/os/pobyt przy
zgłoszeniu u rezydenta. Wyżywienie typu HB zawiera pakiet 7 śniadań (szwedzki bufet, napoje w cenie) i 7 obiadokolacji
(serwowane: zupa, danie główne i deser, napoje dodatkowo płatne).

Chęć wykupienia wyżywienia należy zgłosić w biurze najpóźniej 7 dni przed wyjazdem, aby Biuro zagwarantowało
dostępność tej opcji. Opłata pobierana jest w walucie euro.

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

Symbol Data

For Pok 2os.

For Pok 3os.

Pok 2os. Pok 3os.

Studio 2os.

Studio 3os.

App 4os.

WARIANT FORTUNA
W tym wariancie zakwaterowania nie wybierają Państwo konkretnego obiektu.
W tej kategorii zakwaterowanie oznaczone jest w cenniku następującymi symbolami:
ForPok 2os - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, łazienka własna lub wspólna na dwa pokoje, zakwaterowanie w obiektach
leżących 300-600 m od plaży.
ForPok 3os - zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym, łazienka własna lub wspólna na dwa pokoje, zakwaterowanie w obiektach
leżących 300-600 m od plaży.
Dokwat - dokwaterowanie do innej osoby/osób w pokoju 2/3-osobowym, bez możliwości wyboru konkretnego obiektu, dla
pojedynczej osoby, tańsza alternatywa wypoczynku dla osób podróżujących samotnie.
WARIANT WYBORU KONKRETNEGO OBIEKTU
W tym wariancie istnieje możliwość wyboru konkretnej willi. Informacje jakiego typu lokale znajdują się w poszczególnych obiektach
oraz opis ich położenia i wyposażenia znajdą Państwo w zakładce „ZAKWATEROWANIE”.
W tej kategorii zakwaterowanie oznaczone jest w cenniku następującymi symbolami:
Pok 2os*** - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z własną łazienką,
Pok 3os*** - zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym z własną łazienką,
Studio 2os - zakwaterowanie w studio 2-osobowym z łazienką i aneksem kuchennym,
Studio 3os - zakwaterowanie w studio 3-osobowym z łazienką i aneksem kuchennym,
Apart 4os - zakwaterowanie w apartamencie 4-osobowym składającym się z pokoju sypialnego + pokoju dziennego z miejscami do
spania z aneksem kuchennym i łazienką,
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Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 350 PLN.
Zakwaterowanie w obiektach odbywa się od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, natomiast wykwaterowanie odbywa się do godziny
9.00 w dniu wyjazdu.

Cena zawiera

7 noclegów w wybranym wariancie zakwaterowania,
przejazd luksusowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD),
opiekę przedstawiciela biura,
podatek VAT

Cena nie zawiera
Dopłaty obowiązkowe
ubezpieczenie 50 PLN/os SIGNAL IDUNA (KL 10.000 euro, NNW 7.000 PLN, bagaż 800 PLN) - płatne obowiązkowo w biurze,
opłata klimatyczna 12 euro/os/pobyt - płatne obowiązkowo w autokarze,
obligatoryjna dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os
obligatoryjna dopłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł/os

Dopłaty fakultatywne
fakultatywna dopłata do pakietu 7 śniadań i 7 obiadokolacji - 110 euro/os/pobyt - płatne na miejscu.

Zniżki
Stała cena dla dzieci do 3 lat, śpiących z rodzicami - 350 PLN
Zniżka dla dziecka do 12 lat - 15 %
Zniżka dla dziecka do 6 lat - 20 %

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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