
Termin:

09.06 – 18.06.2017r.
Cena:

1550 zł/os

Termin:

01.09 – 10.09.2017r.
Cena:

1450 zł/os

Karlobag – to małe miasteczko położone nad brzegiem 
morza u podnóża masywu górskiego Velebit, w nadzwy-
czajnych warunkach klimatycznych, gdzie spotykają się 
klimaty: śródziemnomorski, kontynentalny i górski. Czy-
ste Morze Adriatyckie oraz wyjątkowy klimat gwarantują 
zdrowy i przyjemny wypoczynek.

Hotel ZAGREB*** usytuowany jest nad samym brzegiem 
morza w otoczeniu zieleni, oddalony jest od żwirowo-ka-
mienistej plaży o 50m, a od centrum miasteczka o 200m.
To trzypiętrowy budynek odnowiony w 2006r, w którym 
do dyspozycji gości są restauracja, pizzeria, taras, sala TV, 
sklep z upominkami, sala konferencyjna dla 200 osób, 
bar na plaży, kącik internetowy, bezpłatny parking. Ba-
sen kryty z morską wodą, na plaży dla dzieci wydzielo-
ny basen w morzu, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego (rowery wodne, kajaki), korty tenisowe 
(płatne), tenis stołowy, minigolf (płatny), boiska sporto-
we, bilard (płatny), salon masażu, sauna, salon gier, dys-
koteka, salon fryzjerski.
Hotel dysponuje 200 pokojami. Wszystkie posiadają peł-
ny węzeł sanitarny, klimatyzację, TV sat, telefon, minibar, 
widok w kierunku morza.

Proponowane wycieczki fakultatywne (organizowane 
przy min. 35 os)

1. Zadar + Fish-picnic na Kornatach
Całodzienna wycieczka statkiem z postojem na kąpiel 
w przeźroczystych wodach Adriatyku. Na statku po-
dawane jest śniadanie ( kanapka ), drink powitalny + 
ciasteczka, obiad z grilla (mięso, ryba, surówka, chleb) 
oraz napoje woda, sok, wino, rakija. W cenie również 
opieka polskojęzycznego przewodnika, wstęp do Par-
ku Narodowego Kornati , zwiedzanie Zadaru, przejazd 
autokarem.
Cena: 45 Euro.
George Bernard Shaw, delektując się pięknem wysp 
stwierdził, że niewątpliwie „ostatniego dnia stwo-
rzenia świata, Bóg zapragnął ukoronować swe dzieło 
i wtedy to stworzył Kornaty z łez, gwiazd i oddechu”.

2. Park Narodowy Jezior Plitwickich (Nacionalni Park 
Plitvička Jezera)
To jedno z najbardziej urokliwych miejsc w całej Chor-
wacji. Jeziora o turkusowej barwie wraz z otaczający-
mi je lśniąco-białymi skalnymi ścianami tworzą jedyną 

w swoim rodzaju kompozycję. Park jest wpisany na Li-
stę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrod-
niczego UNESCO. Cena obejmuje wstęp do Parku 
Narodowego Jezior Plitwickich i opiekę polskojęzycz-
nego przewodnika, przejazd autokarem.
Cena 40 Euro

3. Pag + Nin
Całodzienna wycieczka autokarowa po niesamowi-
tej „księżycowej” wyspie Pag., która uchodzi za naj-
bardziej słoneczną na Adriatyku. Znana jest przede 
wszystkim z jedynego w swoim rodzaju sera, koronek, 
pięknej, tętniącej nieustannie ( w sezonie) życiem pla-
ży Zrce, gaju oliwnego z okazami ponad 1000 letnich 
oliwek i…. 15 południka. W cenie : opieka polskoję-
zycznego przewodnika, wizyta w wytwórni paskiego 
sera połączona z degustacją i możliwością zakupu, 
zwiedzanie Ninu – jednego z najstarszych miast chor-
wackich z najmniejszą na świecie katedrą.
Cena 35 Euro

Cena zawiera:
- przejazd autokarem z wc , 

klimatyzacja , barkiem, dvd.  – wyjazd 
z Zielonej Góry o godz. 18.00

- noclegi – pokoje 2 os – opis  j.w.
- wyżywienie: śniadanie bufet (07:30-

09:30), obiadokolacja bufet  (19:00-
21:00). Raz w tygodniu kolacja 
regionalna

- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
- opłatę klimatyczną

Biuro Turystyczne

ul. Dworcowa 27, 65-019 Zielona Góra

68 32 20 425 68 32 20 421 w.18

661 400 431 turystyka@pks.zgora.pl


