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NEUM
Neum to jedyne miasto w Bośni i Hercegowinie które posiada dostęp do Morza Adriatyckiego, leży na wąskim
20km pasie wybrzeża, dzielącym na część północną i południową wybrzeże chorwackie, położone na wybrzeżu
dalmatyńskim. Neum to typowe tętniąca życiem miasteczko turystyczne, słynące z czystego i ciepłego morza,
uroczych plaż oraz niezliczonych atrakcji turystycznych. W samym Neum znajduję się wiele tanich sklepów
(strefa wolnocłowa), przemiłych tawern i barów, wypożyczalnie sprzętu wodnego, korty tenisowe. Neum jest
doskonałą bazą wypadową dla turystów chcących zwiedzić pobliski Dubrownik, Mostar, Medjugorje czy
Czarnogórę.
ZAKWATEROWANIE: HOTEL "ADRIA"

Hotel położony 2 minuty spacerem od plaży. Hotel Adria jest położony w
mieście Neum, nad Adriatykiem, w odległości 60 km od Dubrownika. Od
plaży dzieli go 100 metrów. Do dyspozycji Gości są klimatyzowane pokoje i
apartamenty z balkonem, minibarem i widokiem na morze.
We wszystkich pokojach i apartamentach mieści się telewizor z płaskim
ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. Każdy z nich obejmuje
łazienkę z wanną lub prysznicem, bezpłatnym zestawem kosmetyków i
suszarką do włosów. Restauracja w hotelu Adria serwuje różnorodne
potrawy kuchni lokalnej i międzynarodowej. W okolicy można jeździć na
rowerze, nurkować i wędkować.

1 dzień
- wyjazd w godzinach porannych,
- tranzyt przez Słowację, Węgry
- przyjazd do Budapesztu, wieczorne zwiedzanie miasta
- nocleg w okolicach Budapesztu, obiadokolacja
2 dzień
- śniadanie
- przejazd do Neum (tranzyt Bośnia i Hercegowina)
- zakwaterowanie
- obiadokolacja
2 – 11 dzień - pobyt w Neum: plażowanie, kąpiele morskie, piesze wycieczki po okolicy,
zwiedzanie: Dubrownik, Trogir, Split, Mostar, Medjugorie oraz możliwość korzystania
z wycieczek fakultatywnych: Wyspa Korczula, piknik rybny – wycieczka statkiem po zatoczkach

11 dzień
- wykwaterowanie z Hotelu
- przejazd w kierunku Słowenii
- po drodze zwiedzanie PN Plitvickich Jezior: Park Narodowy, wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO – 16 kaskadowych jezior połączonych ze sobą wodospadami,
- nocleg w okolicach Zagrzebia lub Karlovaca, obiadokolacja
12 dzień
- śniadanie
- przyjazd do Polski
W Y C I E C Z K I:
− Dubrownik (w cenie imprezy), spacer urokliwymi uliczkami miasta, wpisanego na listę UNESCO: Klasztor
Franciszkanów ze słynną apteką, Pałac Spoza, Dwór Książęcy, Katedra, Twierdza, Wieża Zegarowa, mury
obronne;
− Trogir - Split (w cenie imprezy):
 Split Pałac Dioklecjana, Katedra Św. Damiana, Mauzoleum cesarza Dioklecjana z wieżą, spacer na wzgórze
widokowe
 Trogir (miasto wpisane na listę UNESCO, zwane „Małą Wenecją”): średniowieczna Katedra Św. Lovro,
renesansowy Kościół Św. Sebastiana, Brama Północna, gotycki Ratusz
− Mostar (w cenie imprezy) - główne miasto Hercegowiny, w programie zwiedzanie starej dzielnicy
muzułmańskiej i wspaniałego Starego Mostu z 1566 r. wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
możliwość nabycia ciekawych orientalnych pamiątek, po drodze zwiedzanie zabytkowego miasteczka
Pocitelj z pięknym meczetem i klasztoru derwiszów u źródła rzeki Buny oraz Medjugorie – znanego miejsca
pielgrzymkowego, miejsca objawien Matki Boskiej, Wzgórze Objawień, Góra Krzyża, Kościół św. Jakuba
− Wyspa Korcula (fakultatywna – ok. 25 Euro) – największa wyspa z archipelagu 48 wysp. Przepiękne
dalmatyńskie miasto, z okrągłymi wieżami obronnymi i domami o czerwonych dachach, które tworzą ciasną
zabudowę;
− Piknik rybny w (fakultatywna – ok. 28 Euro) - wycieczka statkiem po zatoczkach, połączona z degustacją
ryb, tradycyjne chorwackie potrawy, domowe wino:
Cena obejmuje :
 transport autokarem LUX,
 9 noclegów w Neum – pokoje 2 osobowe,
 wyżywienie – 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje)
 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem i obiadokolacją
 ubezpieczenie KL i NNW
 opiekę pilota – przewodnika

TERMIN

CENA

07.07 – 18.07.2018

2 450 zł

+ (taxa klimatyczna 1 €/dzień podczas pobytu w hotelu)

Na bilety wstępu należy przeznaczyć ok. 50-60 euro

