
BIURO TURYSTYCZNE                                                                  
             "TON" 
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL.WAŁOWA 1          

TEL/FAX:(0)32/4556124 - www.ton.wodzislaw.pl ;  tel;607285410    
Józef Polnik tel: 693 089 747 

Pszczelarze ze Śląska 
na Bałkanach  2019 

 
PROGRAM RAMOWY: (Medjugorie -Trebinje-Rafailovici-Kaniony Tary-Oroslavje-Słowenia-Velikanka-Bled ) 
17.10; wyjazd z miejsca zbiórki około 17.00 (z pod Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 17.30-Gliwice, 18.00-Gorzyce 
18.10; przejazd do Medjugorie, chwila skupienia w kościele, przejazd na górę objawień, przejazd do pensjonatu Lila 
zakwaterowanie , obiadokolacja, nocleg. 
19.10; śniadanie, przejazd do pasieki braci Korać –Zavala, rozmowy z właścicielami pasieki,  przejazd do Trebinje 
zwiedzanie miasta, przejazd do  Rafailovici, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
20.10; śniadanie, plażowanie około 14 przejazd do Kotoru- zwiedzanie miasta, powrót,  obiadokolacja, nocleg. 
21.10 ;śniadanie, plażowanie, obiadokolacja,  nocleg. 
22.10; śniadanie,  , całodniowa wycieczka-Kaniony na rzece Tara, powrót obiadokolacja, nocleg. 
23.10; śniadanie , przejazd w okolice Zagrzebia do hotelu tranzytowego, zakwaterowanie , obiadokolacja, nocleg. 
24.10; śniadanie, przyjazd do jednej z największych  skoczni narciarskiej świata Velikanki w Planicy -sesja zdjęciowa, krótki 
odpoczynek. Przejazd do kurortu Bled, który zaliczany jest do  najpiękniejszych górskich obiektów Słowenii. Pośród gór  
jezioro nad którym wznosi się zamek. Wokół jeziora  luksusowe hotele. Za czasów Jugosławii na Bledzie rezydował Josip 
Broz Tito. Czas wolny, spacer brzegiem  jeziora, możliwość odpoczynku w przytulnej kafejce oraz  degustacji znanej „Krem 
Sznity” -ciasto podobne do papieskiej kremówki. Powrót do Polski 

 
 
Termin:   17.10.-24.10.2019            Cena:  1570  zł/os   
               
 
 

W  cenie imprezy : 
* transport  autokarem - wc, barek, video 
* 1 nocleg tranzytowy w Karlobagu  
* 4 noclegi w Rafailovici w hotelu ***pokoje  2,3 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV 
* 1 nocleg tranzytowy w Chorwacji  okolice Zagrzebia 
* wyżywienie; 5  śniadań i 5 obiadokolacji 
* zwiedzanie; BiH-Trebinje;  Słowenia-skocznia ,Jezioro Bled; Chorwacja- Trogir opłata przewodników 
* piknik podczas pobytu w pasiece  braci Korać 
* opieka pilota 
* ubezpieczenie AXA –KL 10 000euro,NNW -2 000 EURO, bagaż -200 euro ( nie obejmuje chorób przewlekłych) 
* podatek VAT 

 
Wszystko w cenie 
O kolejności zwiedzania – decyduje pilot 
 
Minimum uczestników 45 os 
 
 
 
 
 
 


