PTTK BAILDON

Katowice, 01.10.2021r

GRAND HOTEL ****
WCZASY LUX
CHORWACJA i BOŚNIA
w cenie basen, sauna i siłownia
śniadania i kolacje w formie bogatych bufetów
20 – 29 maja 2022
1 dzień 20.05.2022 PIĄTEK wyjazd o godzinie 22.00; nocny przejazd do Chorwacji.
2 dzień przejazd do miejscowości Neum na RIWIERZE BOŚNIACKIEJ (7 noclegów w jednym
luksusowym hotelu z basenem); zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe); obiadokolacja I NOCLEG
3 dzień śniadanie; całodzienny odpoczynek w Neum; plaże z drobnym żwirkiem– do kąpieli dobrze
mieć stosowne obuwie – można je zakupić na miejscu. obiadokolacja II NOCLEG
4 dzień: śniadanie; PLAŻOWANIE; obiadokolacja III NOCLEG
5 dzień śniadanie; możliwość zorganizowania rejsu po zatoce (płatne około 5 euro u kapitana);
obiadokolacja; IV NOCLEG
6 dzień śniadanie; PLAŻOWANIE obiadokolacja; V NOCLEG
7 dzień śniadanie; możliwość zorganizowania wyjazdu na fish picnic; obiadokolacja; VI NOCLEG
8 dzień śniadanie; odpoczynek w Neum; obiadokolacja VII NOCLEG
9 dzień śniadanie; wykwaterowanie z hotelu; nocny powrót do Polski
10 dzień 29.05.2022 NIEDZIELA przyjazd na Śląsk w godzinach porannych/dopołudniowych.
Odpoczynek i w poniedziałek do roboty ;) potrzeba tylko 5 dni urlopu !!!:)

Cena: 1 490 pln i obejmuje:
7 noclegów (pokoje 2-osobowe; inne tylko na życzenie przy zapisie);
7 śniadań, 7 obiadokolacji (posiłki w formie bogatych bufetów z owocami morza) w jednym hotelu
w miejscowości Neum; hotel znajduje się na Riwierze w Bośni i Hercegowinie; GRAND HOTEL ****
 przejazd autokarem LUX;
 opieka pilota – przewodnika; ubezpieczenie KL i NNW
Dziecko do lat 3 przy 2 osobach płacących gratis; dziecko do 12 lat 1000 pln + 50 euro;
dopłata do pokoju 1-osobowego 700 pln
CENA NIE OBEJMUJE opłat za wjazdy do miast; myta, parkingów w miejscowościach turystycznych
i na realizację programu należy przeznaczyć 100 euro – płatne obowiązkowo u pilota w autokarze;
w Neum można płacić euro i kunami chorwackimi.
Na miejscu możliwość organizacji wycieczek po konkurencyjnych cenach: Dubrownik, Split; Mostar,
Medjugorie; Kotor w Czarnogórze, Korcula – wyspa na której urodził się MARCO POLO.



GLIWICKA 1 - KATOwice
tel. 32 259 – 79 – 82; 504 060 596 pttk.baildon@op.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie i kolejności zwiedzania.

W związku z obecna sytuacją obowiązują PASZPORTY !!!
Wyjazd tylko dla osób zaszczepionych !!!!!
Na miejscu można płacić w euro – ceny są bardzo przystępne:).
Imprezę prowadzi osobiście pilot Wojciech Malinowski – 504 060 596

