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Pszczelarze ze Śląska w mandarynkowych sadach  doliny Neretwy  

Grand Hotel Neum **** 
Dalmacja południowa 

8 - dni 
 

PROGRAM RAMOWY: (Split, Neum,  Mostar-Medjugorie,) 
13.10. wyjazd z miejsca zbiórki godz. 20 , przejazd przez Czech, Austrię, Chorwację do Splitu-Chorwacja 
14.10. przyjazd do  Splitu w godz. dopołudniowych, zwiedzanie Starego Miasta z polskojęzycznym przewodnikiem,  przejazd do 
hotelu w Neum, zakwaterowanie,  obiadokolacja , nocleg.   
15.10. śniadanie, plażowanie w godz. popołudniowych rejs statkiem (90 minut) Zatoka Neumska, obiadokolacja , nocleg. 
16.10. śniadanie, przejazd do Orebića  do pasieki Pana Wiesława Londzina, chwila rozmowy, przeprawa na wyspę Korćula , 
zwiedzanie Starego Miasta, powrót do Neum, obiadokolacja, nocleg. 
17.10. śniadanie, wycieczka do Mostaru i Medjugorie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
18.10. śniadanie, plażowanie lub Foto Safari Neretva ( koszt własny z możliwością zrywania mandarynek ), obiadokolacja , nocleg. 
19.10. śniadanie, powrót do Polski  
20.10. przyjazd do kraju godziny wczesnoporanne. 
 
Neum(BiH)to znana turystyczna miejscowość w Południowej Dalmacji. Doskonałe położenie Neum (Dubrownik 65km; Medugorie 
60km, Mostar 75km; Split 140km) daje wspaniałe możliwości jednodniowych wypadów. 
 
Grand Hotel Neum**** obiekt z wieloletnią tradycją, odnowiony i zmodernizowany w 2014, posiada 380 luksusowych 2,3i4 
osobowych pokoi. Oddalony 80 metrów od morza do którego gości zwożą 3 hotelowe  windy. 
Plaża własna, żwirkowo-betonowa. Na plaży leżaki, bar, restauracja. 
Wyposażenie pokoi: nocne szafki,szafa,klimatyzacja,lodówka,stolik,fotel,biurkozkrzesłem,lustra,TVSAT,telefon,sejf,WiFi. 
W łazience; prysznic, WC, suszarka do włosów, kosmetyki. Większość pokoi posiada widok na morze, balkon.                                   
 Do dyspozycji gości: Basen z morską wodą dostępny cały rok, basen dla dzieci, restauracja Ala carte, cocktail bar, sale konferencyjne,  
wellness & Spa centrum, parking, siłownia. 
Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja-bufet – napoje płatne dodatkowo. 
Centrum miejscowości 500 metrów. 
 
 

Termin: 13.10.-20.10.2017   Cena: 1 470 zł/os         
 
Świadczenia zawarte w cenie: 
*transport autokarem-wc,barek,TV 
*5 noclegów w  Grand Hotelu Neum****  – pokoje2,3,4os.z pełnym węzłem sanitarnym, TV Sat, klimatyzacją 
*wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji – bufet   
* w cenie pobytu w Neum - WIFI , basen , sauna, sala ćwiczeń ( stacjonarne  rowery ) 
* rejs statkiem – Zatoka Neumska, przeprawa na wyspę Korćula 
*opieka pilota 
*ubezpieczenie AXA –KL10 000euro,NNW-2 000EURO, bagaż-200euro( nie obejmuje chorób przewlekłych) 
*podatek VAT 
 
Napoje doposiłków (PIWO,SOKI) płatne we własnym zakresie. 
 
Dopłata do pokoju 1/1  15  euro/os/dzień 
 
Cena nie zawiera: 
Opłaty lokalnych przewodników w Splicie, Mostarze, Korćuli, prosimy przygotować  5  euro/os 
Rejsu statkiem- Foto Safari Neretva  25 euro/os-będzie realizowany przy minimum 40 os 
Foto Safari Neretva- rejs kanałami  rzeki Neretwy  wśród  trzcin. Wycieczka kończy się smacznym  regionalnym obiadem , degustacją 
wina, domowej rakii i tańcami  przy akompaniamencie  dalmatyńskiej muzyki. 
 

 
 

Dodatkowy nocleg tranzytowy 100 /os  
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Mandarynkowa dolina Neretwy gości śląskich pszczelarzy 
Marija Bistrica 

Drvenik – Makarska Riwiera 
Mostar - Medjugorie -Split 

                                                                  
               Drvenik -  miejscowość usytuowana 24 km na południowy wschód od Makarskiej. Przepiękne leśne zatoki, urokliwe ścieżki 
spacerowe,  żwirowe plaże, liczne kafejki  przy deptaku dodają tej przytulnej miejscowości  szczególnego uroku.  W Drveniku znajduje 
się promowa przystań do Sućuraja na wyspę Hvar i do miejscowości Trpanj ( półwysep Peljeśac).  Miejsce to jest doskonałym 
wyborem do wypoczynku i jednodniowych wypadów do Dubrownika, Mostaru-Medjugorie, Makarskiej.                                                                                                                                                                       
Willa Sax-budynek  gruntownie zmodernizowany i odnowiony na przełomie  2014/2015  roku. Oddalony jest  od plaży oraz  od 
Pensjonatu Mol (w którym serwowane są posiłki-śniadanie i  obiadokolacja ) o około 60 metrów . Posiada 22 pokoje 2,3 i 4 osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym, wc, lodówką, balkonem- strona morska lub północna-góry,TV, Wi-Fi .                      
Pensjonat Mol*** tuż przy plaży – do dyspozycji 9 dwuosobowych pokoi  z balkonem i widokiem na morze, dopłata 100 zł/os                                                                                                                                                                                       

Wyżywienie: w restauracji Pensjonatu Mol ; śniadanie bufet, obiadokolacja  wybór  z kilku menu .  
 
PROGRAM RAMOWY: (Maria Bistrica ,Split, Mostar-Medjugorie, Korćula) 
13.10; wyjazd z miejsca zbiórki godz.5 rano, przejazd do miejscowości Maria Bistrica, około godz 17 zakwaterowanie w hotelu 
tranzytowym, przejazd do Sanktuarium, ( o godz 18  możliwość mszy św.), powrót, obiadokolacja ,nocleg. 
14.10; śniadanie, przyjazd  do Splitu, zwiedzanie miasta, przejazd do Drvenika -zakwaterowanie,  obiadokolacja , nocleg.  
15.10; śniadanie, plażowanie, zapoznanie z miejscowością  – obiadokolacja, nocleg.  
16.10; śniadanie, przejazd do Orebića  do pasieki Pana Wiesława Londzina, chwila rozmowy, przeprawa na wyspę Korćula , 
zwiedzanie Starego Miasta, powrót do Drvenika, obiadokolacja, nocleg. 
17.10; śniadanie, wycieczka do Mostaru i Medjugorie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
18.10; śniadanie, plażowanie lub Foto Safari Neretva ( koszt własny z możliwością zrywania mandarynek ), obiadokolacja , nocleg. 
19.10; śniadanie, powrót do Polski  
20.10; przyjazd do kraju godziny wczesnoporanne. 
 
 

Terminy:  13.10.-20.10.2017.          Cena:  1 370 zł/os    
 
Świadczenia zawarte w cenie: 
* transport, autokarem: wc, barek, TV  
* 1 nocleg tranzytowy w Maria Bistrica-okolice Zagrzebia , obiadokolacja, śniadanie 
* 5 noclegów w  Drveniku  Willa Sax/Mol ; pokoje 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją, lodówką 
* wyżywienie 5 śniadań- bufet;  5 obiadokolacji , wybór z menu+ 0,2 piwa lub lampka wina, sok 
* rejs kanałami Neretwy –Foto Safari + dalmatyński obiad (opłata własna 25 euro/os ) 
* opieka pilota  
* taksa klimatyczna 
* ubezpieczenie AXA –KL 10 000euro,NNW -2 000 EURO, bagaż -200 euro ( nie obejmuje chorób przewlekłych) 
*  podatek VAT 
 
DOPŁATA ZA  POKÓJ  JEDNOOSOBOWY  10 euro/dziennie     
 

Cena nie zawiera: 
Opłaty lokalnych przewodników; Split, Mostar,Korćula -prosimy przygotować po 5 euro/os  
Rejsu statkiem- Foto Safari Neretva + dalmatyński obiad (opłata własna 25 euro/os ) 
 
Marija Bistrica - najważniejsze chorwackie  sanktuarium  maryjne, które określane bywa przez samych Chorwatów "chorwacką 
Częstochową". Obiektem kultu jest tu XV wieczna drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej historia zaczyna się w 1545 roku 
kiedy to ówczesny biskup przeniósł figurę z kaplicy (z pobliskiego wzgórza Vinski Vrh) do Kościoła św. Piotra i Pawła gdzie w obawie 
przed Turkami zakopał ją pod chórem. Po przeszło 40 latach dzięki dziwnemu światłu padającemu w miejsce skrycia figurki odnalazł 
ją ówczesny proboszcz miejscowej parafii. Było to tzw. Pierwsze Odnalezienie figury.  
Foto Safari Neretva- rejs kanałami  rzeki Neretwy  wśród  trzcin. Wycieczka kończy się smacznym  regionalnym obiadem , degustacją 
wina, domowej rakii i tańcami  przy akompaniamencie  dalmatyńskiej muzyki. 
 


