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DALMACJA - WYMARZONE WAKACJE
BOŚNIA I HERCEGOWINA - NEUM
Obóz młodzieżowy 12-18 lat
Obóz studencki 18 +
Dalmacja urzeka krajobrazami, krystalicznie czystym morzem w malachitowym odcieniu, przyciąga łagodnym,
śródziemnomorskim klimatem. Jej plaże należą do najpiękniejszych w Europie.
NEUM to miejscowość położona ok. 60 km od Dubrownika, jedyne miasto Bośni i Hercegowiny posiadające dostęp do
Adriatyku. Wprawdzie nie jest to miasto należące do Chorwacji, lecz posiada urokliwy chorwacki klimat. Wspaniała
przyroda, przeźroczyste i czyste morze, urokliwe zatoczki, malownicze wyspy, długie i urocze plaże w połączeniu z górami
i soczystą zielenią lasów piniowych tworzą doskonałe warunki do wypoczynku. To jedno z miejsc z największą ilością
słonecznych dni w roku.
ZAKWATEROWANIE: HOTEL ZENIT*** - typowo wakacyjny hotel, popularne miejsce na wypoczynek. Obiekt leży nad
samym morzem, blisko promenady i wszystkich atrakcji miasteczka Neum. Hotel oferuje ładnie urządzone, 3, 4 osobowe
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, część pokoi z balkonem. W każdym pokoju wentylator. Do dyspozycji uczestników:
kryty basen ze słodką wodą /wymiary: 25m x 12m/, restauracja, kawiarnia, bar kawowy, korty tenisowe, kompleks boisk
sportowych /siatkówka, koszykówka, piłka nożna/. Hotel zobacz na stronie: www.hotel-zenit.com
Plaża publiczna, długa, wydzielona część dla gości hotelu, betonowo, piaskowo - żwirkowa, platformy i skałki, mały
pomost, zalecane obuwie ochronne, plaża tuż przy hotelu, zejście schodami lub windą; leżaki płatne (ok. 3 EUR/dzień).
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień
Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych, przejazd przez Czechy, Austrię, Chorwację.
2 dzień
Przyjazd do Dalmacji, odpoczynek po podróży, spacer – zapoznanie uczestników z okolicą. Zakwaterowanie w hotelu, spacer po miasteczku.
Obiadokolacja i nocleg.
2-10 dzień
Pobyt w Dalmacji /9 dni, 8 noclegów/ realizacja programu, zajęcia sportowo-rekreacyjne, odpoczynek,
zabawy, korzystanie z infrastruktury hotelu,
10 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, spacer po miasteczku, zakup pamiątek. Lunch. Wyjazd z Neum ok. godz.
13.30.-14.00.
Wyjazd w kierunku Polski, możliwy ciepły posiłek na trasie – ok. 10-12 euro, nocny przejazd przez
Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy.
11 dzień
Przyjazd do kraju w godzinach przedpołudniowych.
CENA:
Termin:

Cena do 18 lat

Cena od 18 lat

04.08. - 14.08.2021.

2295 zł /osoby

2445 zł /osoby

CENA ZAWIERA:
 ZAKWATEROWANIE: 8 noclegów w Hotelu Zenit*** - pokoje 3,4 osobowe. Dopłata dla os. dorosłych do pokoju
1-osobowego: + 400 pln
 WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie. Wyśmienita kuchnia, dania do wyboru – wszystkie posiłki w formie bogatego i
urozmaiconego bufetu, woda do posiłków gratis, przy śniadaniu – herbata, kawa, soki. Świadczenia zaczynamy
od obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończymy lunchem w dniu wyjazdu.
 TRANSPORT: autokar: Wyjazdy bez dopłat z: Łodzi, Piotrkowa Tryb , Częstochowy, Katowic. Połączenia antenowe (realizowane przy min. 6 osobach)-dopłata od osoby: Warszawa: + 120 zł, Radom + 100 zł, Kraków + 120 zł,
Lublin + 150 zł, Wrocław + 150 zł, Kielce + 100 zł
 UBEZPIECZENIE: KL, NNW i bagaż
 KADRA: pilot- kierownik, wychowawcy,
 PROGRAM:
- WYCIECZKA autokarowa z rejsem stateczkiem na wyspę KORĆULA oraz STON – wyspa podróżnika Marco Polo
przyciąga wszystkich, których interesuje przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki! Na wyspie zwiedzicie mia-
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sto Korćula, nazywane kiedyś „murowanym miastem”. Tutaj urodził się słynny podróżnik, awanturnik - Marco
Polo. W drodze powrotnej postój w miejscowości Ston, odpoczynek i wejście na „Mały Mur Chiński”.
- disco – club, nauka „Belgijki”
- plażowanie i kąpiele w morzu
- korzystanie z krytego basenu w hotelu, aqua aerobik
- zabawy na plaży, animacje
- rozgrywki sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton,
- klub rozrywki: zabawa przy muzyce na żywo, zabawy integracyjne, kalambury, gra terenowa
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ: (wycieczki realizowane przy min. 30 os. chętnych):
- taksa klimatyczna 1 euro/os/dzień – czyli 8 euro/osoba - płatna obowiązkowo u pilota/kierownika – dotyczy osób powyżej 11 r.ż.
- WYCIECZKA autokarowa do DUBROWNIKA, czyli Gra o Tron - zwiedzanie Perły Adriatyku - ok. 40 €/osoby
- wycieczka do Trogiru i Splitu: Zacznij przygodę w Splicie - Split to „miasto w pałacu i pałac w mieście” zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO pałacu cesarza Dioklecjana oraz antycznych podziemi pałacu. Podczas wycieczki będzie można zobaczyć również bramy rzymskie prowadzące do miasta, średniowieczny ratusz i piękny port. Następnie malowniczy Trogir
– Zwiedzanie starówki wpisanej na listę UNESCO, spacer po wąskich, urokliwych uliczkach. - ok. 40 €/osoby
- Wycieczka autokarowa DO MOSTARU i Wodospadów KRAVICE: połączona z kąpielą po drodze w malowniczych Wodospadach Kravice, z krystalicznie czystą wodą, położonych wzdłuż rzeki Trebiżat. W Mostarze zobaczymy m.in. Stary Most jeden z najstarszych mostów kamiennych w Europie, wpisany na listę UNESCO, a także meczet, dom turecki, starówkę,
bazar.- Cena: ok. 35 €/osoby.
- rejs stateczkiem w Neum – ok. godz. rejs z pobytem na platformie i możliwością kąpieli w morzu – ok. 7 €/osoby.
- sporty wodne na plaży (rowery wodne, kajaki, skutery) – wg cennika na plaży
W cenie wycieczek fakultatywnych nie są wliczone bilety wstępów (np. mury w Dubrowniku ok. 20-25 euro, muzeum ryb
ok. 6 euro ) Realizacja przy grupie minimum 30 osób chętnych.
 Oferta skalkulowana wg kursu z 04.03.2021 kursu 1 Euro= 4,58 zł. W przypadku drastycznych podwyżek paliwa
lub kursu Euro organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny.
 Walutą obowiązującą w Bośni i Hercegowinie jest marka zamienna. Zalecamy zabranie kieszonkowego w euro –
ok. 50-70 euro plus na wycieczki fakultatywne.
 Ze względu na betonowe i żwirowo-kamieniste nabrzeże proponujemy zabrać obuwie do kąpieli.
 Udogodnienia: wystarczy dowód osobisty, paszport nie jest wymagany
 Obowiązkowo należy posiadać 20 euro – 10 euro kaucji zwrotnej na ewentualne szkody wyrządzone w hotelu
oraz 10 euro na posiłek w drodze powrotnej.
Sprawdzone miejsce, znakomita i doświadczona kadra, gwarantowana pogoda i doskonała atmosfera gwarantują udany
wypoczynek.
Organizator:
GL TOUR Małgorzata Dzierżawa, Biuro Podróży Łódź, ul. Grota-Roweckiego 15 lok. 77, zaświadczenie o wpisie do rejestru
organizatorów turystyki nr 342.
Po pełnej wpłacie na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT marża upoważniające do refundacji wypoczynku
dziecka w zakładzie pracy rodzica.
Zapisy i informacje: Biuro Podróży GL TOUR, Łódź, tel. 422550049, email: biuro@gltour.com.pl
Prosimy o dokonywanie wpłat:
- zaliczka min. 300 zł – 10.04. 2021r.
- dopłata – najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
Nr konta do wpłat: SANTANDER: 40 1090 2705 0000 0001 2427 8538

