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WCZASY W CHORWACJI 

 DUBROVNIK   
 Termin: 02.07 - 11.07.2020 /10 dni/   

Koszt: 750 zł + 400 euro    
1 dzień   
04:00 – Wyjazd z Ełku – Plac Katedralny, Łomża 5:00, Ostrów 6:00, Warszawa 7:30, Piotrków 
Tryb. 9:30, Częstochowa 11:00. Przejazd do Czech, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
2 dzień  
Śniadanie. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwację. Zakwaterowanie,  
obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 
3 – 8 dzień 
Pobyt w Ośrodku Turystycznym nad Morzem Adriatyckim. W tych dniach odpoczynek, 
plażowanie. 
W jednym dniu fish picnic dla chętnych (za dodatkową opłatą 25 euro), w drugim dniu 

zwiedzanie Dubrovnika z przewodnikiem.  
W tych dniach 2 posiłki dziennie: śniadanie i 
obiadokolacja. 
Fish Picnic to całodzienny rejs statkiem, który 
rozpoczyna się w godzinach porannych, a kończy 
późnym popołudniem. Wycieczka przeznaczona jest 
dla wszystkich miłośników morza i naturalnego 
piękna nietkniętej śródziemnomorskiej przyrody. 
Poczujecie typową dalmatyńską atmosferę. 
Zachęcamy do rozkoszowania się kąpielą, bogatą 
tacą wypełnioną świeżo upieczonymi rybami, 



dobrym lokalnym winem i dźwiękami dalmatyńskiej pieśni.  Dla innych plażowanie i spacery, 
obiadokolacja, nocleg. 
9 dzień  
Śniadanie. Przejazd do Czech na nocleg. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
10 dzień 
Śniadanie, wyjazd do Polski. Powrót do Ełku ok. 22.30.  
W tym dniu wyżywienie we własnym zakresie. 
 

ŚWIADCZENIA: 
 przejazd autokarem klasy turystycznej 
 ubezpieczeń KL i NNW 
 9 noclegów w hotelach, pensjonacie i domu wycieczkowym (w pokoje 2, 3, 4 os.) 
 wyżywienie wg programu 
 opieka pilota i duszpasterska 
 przewodnik miejscowy 
 TFG 10 zł (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 

  
UWAGI: 

 bilety wstępu we własnym zakresie na rejs statkiem i Fish Picnic (25 euro) 
 wskazane jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w 

NFZ 
 osoby mogą  dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie od chorób przewlekłych. 
 zapisując się należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do biura następujące dane  

osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, serię i nr ważnego dowodu 
osobistego lub paszportu, telefon komórkowy. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku 

zaistnienia sytuacji  od organizatora niezależnych. 
Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy. 

 
Zabieramy ze sobą m.in.: radio ze słuchawkami lub telefon komórkowy z funkcją radia - 
tłumaczenie mszy św. na język polski, stroje kąpielowe, nakrycie głowy, suchy prowiant. 
  
Po zapisaniu się na listę należy wpłacić zaliczkę min. 200 zł/os. 
Pełną kwotę w złotówkach należy dokonać 2 miesiące przed wyjazdem.  
Opłaty w Euro dokonujemy w autokarze dla pilota grupy  lub na konto Biura 
Przyjmujemy zamówienia na wyjazdy grupowe i organizowane przez parafie. 
 

Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu z każdej miejscowości w kraju.  
 

Informacje i zapisy:  
tel./fax: 083/371-68-31, 600 301 704  (9.00–17.00)  
kom.: 604 464 878, 604 464 877  (8:00–20:00) 

E -mail: biuro@piotrtravel.pl,     www.piotrtravel.pl 
Nr. konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl.  
PKO BP: PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171  EURO: 72 1020 1260 0000 0102 0063 1200  
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