
P.H.U.”PIOTREX” BIURO PODRÓŻY 
PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE PIOTR-TRAVEL 

 

   

Program: 
1 dzień   
TRASA I: 
Suwałki 3:00, Augustów 4:00, Białystok 5:00, Ostrów Maz. 
6:00, Warszawa 7:30 Dw.  Zach., Piotrków Tryb. 10:00, 
Częstochowa 11:00, Katowice 13:00, Cieszyn 14:30. 
TRASA II: 
Siemiatycze 3:00, Łosice 3:30, Międzyrzec Podl. 4:00, 
Lubartów 5:30, Lublin 6:00, Puławy 7:00, Radom 8:00, 
Piotrków Tryb. 10:00. Dalszy przejazd. 

2 dzień  
Przyjazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu 30m od 
morza w miejscowos ci DRVENIK. Ś niadanie. Czas wolny- 
plaz owanie. Obiadokolacja i nocleg. 
3 – 7 dzień 
Pobyt w Os rodku Turystycznym nad Morzem Adriatyckim. 
W tych dniach odpoczynek, plaz owanie. 
 W jednym dniu fish picnic dla chętnych, w drugim dniu 
zwiedzanie Dubrovnika z przewodnikiem.  

W tych dniach 2 posiłki dziennie: s niadanie i obiadokolacja. 
Fish Picnic to całodzienny rejs statkiem, kto ry rozpoczyna się w godzinach porannych, a 
kon czy po z nym popołudniem. Wycieczka przeznaczona 
jest dla wszystkich miłos niko w morza i naturalnego 
piękna nietkniętej s ro dziemnomorskiej przyrody. 
Poczujecie typową dalmatyn ską atmosferę. Zachęcamy do 
rozkoszowania się kąpielą, bogatą tacą wypełnioną s wiez o 
upieczonymi rybami, dobrym lokalnym winem i 
dz więkami dalmatyn skiej pies ni.  Dla innych plaz owanie i 
spacery, obiadokolacja, nocleg. 
 



8 dzień  
Ś niadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez Chorwację, 
Węgry. 
9 dzień 
Powro t do Polski  w godzinach popołudniowych. 
W tym dniu wyz ywienie we własnym zakresie. 

 
ŚWIADCZENIA:  
 przejazd autokarem klasy turystycznej 
 ubezpieczen  KL i NNW 
 8 noclego w w hotelach, pensjonacie i domu  wycieczkowym (w pokoje 2, 3, 4 os.) 
 wyz ywienie wg programu (7 s niadan  i 6 obiadokolacji) 

 opieka pilota i duszpasterska 
 przewodnik miejscowy 
 TFG 10 zł (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 
 TFP ( Turystyczny Fundusz Pomocowy) 
 
 ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENĘ: 
 bilety wstępu we własnym zakresie na rejs statkiem i Fish 
Picnic (ok. 30 euro) 
 
UWAGI:  

- wskazane jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w NFZ 
 
Zabieramy ze sobą m.in.: ważny dowód osobisty lub paszport, lekarstwa - które przyjmujemy, wygodne 
obuwie, nakrycie głowy, stroje kąpielowe. 
 
Przy zapisie należy podać następujące dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, serię i 
numer dowodu osobistego lub paszportu oraz telefon kontaktowy. 
 

Po zapisaniu się na listę należy wpłacić zaliczkę min. 200 zł 
Pełną kwotę w złotówkach należy dokonać 2 miesiące przed wyjazdem.  
Opłaty w Euro dokonujemy w autokarze dla pilota grupy  lub na konto Biura. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od 
organizatora niezależnych. Szczegóły ustala pilot w porozumieniu z kierownikiem grupy. 
 

Faktury wystawiamy do 7 dni po zakończeniu usługi. 
Istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu z każdej miejscowości w kraju i zagranicy.  
Przyjmujemy zamówienia na wyjazdy grupowe i organizowane przez parafie 
 

Informacje i zapisy:  
21-560 Międzyrzec Podlaski ul Brzeska 23 
Tel./fax:  83/371-68-31, 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 

 


