
Chorwacja 2016
Baska  Voda jest  miejscowością  turystyczną  wchodzącą  w  skład
Riwiery Makarskiej. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc
w całej Riwierze. Charakterystyczne dla tej miejscowości są długie
kamieniste plaże, wzdłuż których ciągną się piniowe lasy. 

Opis Ośrodka: 

Polożenie: Kompleks  bungalowów  położony  w  otoczeniu  zieleni,
wprost  przy  żwirowej  plaży.  W  budynku  głównym  recepcja  i
restauracja. Snack-bar; Parking. Do centrum miejscowości ok. 500 m.
Zakwaterowanie: 50 jednopiętrowych domków, w każdym domku po
4 pokoje (2, 3 osobowe pokoje z prysznicem, WC, Sat TV, balkon) 

Plaża: oddalona  ok.  50  m  (zejście  po  schodkach  z  kompleksu),
żwirkowo-kamienista  –  jedna  z  najpiękniejszych  w  Chorwacji  z
widokiem na masyw górski Biokovo, z łagodnym zejściem do morza,
doskonale zagospodarowana. 

Wyżywienie: śniadania:  w  formie  bufetu  z  napojami  bezpłatne
(kawa,  herbata,woda,  soki),  obiadokolacje:  sałatki,  przystawki  i
deserty w formie bufetu, dania główne- wybór z trzech dań

Program:

Dzień 1 

Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych.  

Dzień 2 

Przyjazd  do  Baskiej  Vody  w  godzinach  popołudniowych,
zakwaterowanie, wieczorem  obiadokolacja,  czas  do  samodzielego
zagospodarowania, nocleg.  

Dzień 3-8

Śniadanie.  Czas  do  samodzielnego  zagospodarowania.  Możliowść
uczestniczenia  w  wycieczkach  fakultatywnych  (Szybenik  i  Park
narodowy  Krka,  wieczór  dalmatyński,  Fishpicnic)  za  dodatkową
opłatą. Wieczorem obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 9 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze
zwiedzanie  Jezior  Plitvickich  (ok.  4-5  h).  Po  południu  wyjazd  w
dalszą drogę. 

Dzień 10

Przyjazd do Polski we wczesnych godzinach porannych. 



Cena: 1350 zł

Terminy: 27.05-5.06.2016 r. 
Cena zawiera:

• transport  komfortowym autokarem (klimatyzacja,  wc,  video,
cafe-barek) 

• 7  noclegów  w  domkach  (bungalowach)  w  pokojach  2-3
osobowych z łazienką w Baskiej Vodzie

• wyżywienie HB (7 śniadań i 7 obiadokolacji) 
• wycieczkę  do  Jezior  Plitvickich  (w  cenie  transport  i

przewodnik, bilet wstępu dodatkowo płatny 100 kun)
• opiekę pilota
• taksę klimatyczną 
• ubezpieczenie NNW, KL i BP 

Cena nie zawiera: 

• wycieczek fakultatywnych 
• biletu wstępu na Jeziora Plitvickie (100 kun)
• dopłaty do pokoju 1 osobowego (250 zł)

 
Wycieczki fakultatywne:

1) Szybenik + Park Narodowy Krka: 
Wyjazd  po  śniadaniu,  przejazd  do  Szybeniku,  zwiedzanie  miasta:
spacer  wąskimi  śródziemnomorskimi  uliczkami  z  przewodnikiem,
zwiedzanie  Katedry  Św.  Jakuba.  Czas  wolny.  Przejazd  do  Parku
Narodowego  Krka:  spacer  przygotowaną  specjalnie  dla  turystów
trasą  widokową.  Czas  wolny,  możliwość  kąpieli  pod  wodospadem
Skradinski Buk. Powrót w godzinach popołudniowych. 
Cena:   100  zł  +  115  kun  bilety  wstępów  (Park  Narodowy  Krka  i
Katedra Św. Jakuba)
Podana cena aktualna przy minimum 30 osobach chętnych

2) Wieczór Dalmatyński: 
W konobie (typowej chorwackiej restauracji) w Dalmatynskim stylu,
w górach. Kolacja przy dźwiękach muzyki chorwackiej od 19.00 do
23.00  przygotowana  tradycyjnie  na  specjalnym  palenisku-  m.in.  3
rodzaje  miesa,  ziemniaki...  Jako  zakaska  podany  jest  dalmatynski
PRŠUT i SER, pieczywo, oliwki, aperitiv (lokalne likiery). Do kolacji
podawane są bez ograniczń wino wytrawne – białe i czerwone, woda
zwykła oraz gazowana, soki niegazowane oraz napoje gazowane.
Cena: 30 euro
Podana cena aktualna przy minimum 40 osoboach chętnych. 

3)  Fishpicnic  na  wyspę  Korcula:  rejs  na  wyspę  połączony  z
posiłkiem  i  poczęstunkiem  lokalnymi  terunkami  (wino),  cena  230
kun



Na  życzene,  przy  minimum  30  osobach  chętnych  istnieje  możliwość  zorganizowania  również
innych wycieczek fakultatywnych: 

Dubrovnik: Niewątpliwie najpiękniejsze miasto w Chorwacji, tzw. "perła Adriatyku", jedno z najbardziej
romantycznych  miejsc  na  świecie.  Znakomicie  zachowane  Stare  Miasto  Dubrownika  jest  unikalne  ze
względu na  wykładane jasnym marmurem place,  strome brukowane uliczki,  wysokie  domy,  klasztory,
kościoły, pałace, fontanny i muzea. Stare mury miejskie odgradzają miasto od ruchu ulicznego. W wąskich
uliczkach znajduje się wiele przytulnych kafejek i restauracji. W czasie wycieczki poznacie historię miasta,
przejdziecie murami obronnymi, zobaczycie katedrę i aptekę Franciszkanów. Zapraszamy wszystkich do
zwiedzenia „Perły Adriatyku”. 
Koszt wycieczki przy minimum 30 osobach chętnych: 35 euro
 
Medjugorie  i  Mostar: Međugorje to  niewielkie  miasteczko  w  Bośni  i  Hercegowinie,  skryte  wśród
szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu dzieciom objawiła się Matka Boża – Królowa
Pokoju. Obecnie to największe Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar – Wielokulturowe miasto jest
przedsmakiem tego, co spotkać można na terenie Bośni. Piękny, kamienny most, którego budowę datuje
się na  1566 rok. Od tamtej pory stał się symbolem miasta. Paradoksalnie, nazwa miasta nie wzięła się
bezpośrednio od słowa most, a od słowa mostari, co znaczy strażnicy mostu. Legendarny most spinający
skaliste brzegi Neretwy, zbudowany na rozkaz sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ponadto do zobaczenia

zabytkowe uliczki (m.in. Kujundżiluk) oraz charakterystyczne stragany i bazarki.  
Koszt wycieczki przy minimum 30 osobach chętnych: 35 euro
 
Chorwacja – informacje ogólne 

Strefa czasowa: czas polski. 
Waluta: Chorwacka Kuna 1 HRK – 0,55 PLN (styczeń 2014). Jednak w ruchu turystycznym akceptowaną 
walutą jest euro. 
Ceny w kurortach w szczycie sezonu mogą być wyższe. 
Dobrze rozbudowana sieć banków i bankomatów.
Zdrowie: nie występują zagrożenia sanitarne i nie wymaga się specjalnych szczepień. W cenie Państwa
wycieczki  znajduje  się  ubezpieczenie  podstawowe.  Istnieje  możliwość  doubezpieczenia  się  od  chorób
przewlwkłych.
Kąpieliska: plaże głównie żwirowe i kamieniste, w niektórych miejscach specjalne platformy kąpielowe.
Zalecane do kąpieli obuwie plastikowe.
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