Travel Caffe
Moniuszki 2
40-005 Katowice
Tel: 32 258 05 04
E-mail: biuro@travelcaffe.pl
Oferta 1
Kierunek
Hotel
Wyjazd
Termin
Kategoria
Chorwacja
Chorwacja/Wczasy/ Katowice
22.07.2015
Dalmacja
Villa Erceg Mate
02.08.2015
Południowa
* Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (19.03.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (19.03.1985)
Podróż tam:
Wyjazd z: Katowice do Makarska
Powrót:
Wyjazd z: Makarska do Katowice
Zakwaterowanie: Studio 2 osobowe
Wyżywienie:
Według programu

Cena za os.
1359.00 PLN

Suma
2718.00
PLN*

dnia: 22.07.2015
dnia: 02.08.2015
Hotel w mieście: Makarska

Category: 3
Region: Makarska
Opis: 1 dzień - wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Austrię. 2 dzień - przejazd przez Austrię, Słowenię i Chorwację. Przyjazd do Baśkiej Vody w okolicach
godziny 19:00. Zakwaterowanie, zebranie organizacyjne oraz zapisy na wycieczki fakultatywne. 3 - 11 dzień -wczasy w Chorwacji w miejscowości Makarska.
Istnieje możliwości wykupienia ciekawych wycieczek obejmujących zwiedzanie Chorwacji. W ofercie: zwiedzanie Splitu, zwiedzanie Trogiru, zwiedzanie
Dubrovnika, wycieczka na Wodospady rzeki Krka oraz rejs łodzią i wycieczka do Medjugorje. Szczegółowy program zwiedzania Chorwacji znajduje się w
opisie wycieczek fakultatywnych. 11 dzień - wykwaterowanie do godziny 10:00, czas wolny. Zakończenie wczasów w Chorwacji. Wyjazd do Polski w
okolicach godziny 22:00. 12 dzień - przejazd przez Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy. Przekroczenie granicy polskiej w okolicach godzin południowych.
Zakwaterowanie: Villa Erceg Mate*** Niewielki budynek trzypiętrowy, w którym znajduję się 8 pokoi z aneksami kuchennym. Położony około 800 metrów
od centrum Makarskiej i 350 metrów od morza. Studia wyposażone w aneksy kuchenne, klimatyzację (w cenie), TV. Studia z balkonami. Najbliższy sklep
jest oddalony okolo 30 metrów od budynku. W obiekcie do dyspozycji: 3 studia dwuosobowe i 5 studiów trzyosobowych. Erceg Mate znajduje się na ulicy
Zagrebacka.
Wyżywienie: Możliwość wykupienia wyżywienia na miejscu u rezydenta: 9 śniadań i 9 obiadokolacji w cenie około 110 euro/ osobę. Śniadania i
obiadokolacje dwudaniowe (do wyboru 2 potrawy), są serwowane do stołu w restauracji przy Villi Dany.
Transport: Transport autokarem trwa około 18 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Przyjazd do Chorwacji w okolicach
godziny 19:00. Do miejsc zakwaterowania Turyści rozwożeni są mikrobusami. Wyjazd do Polski w okolicach godziny 21:00. Na terenie Polski istnieje
możliwość przesiadek oraz transportu mikro i minibusami. Ze względu na wahadłowe przejazdy autokarów, podane godziny mogą ulec zmianie.
Pozostałe: Wczasy w Chorwacji to doskonała okazja, by zobaczyć najciekawsze zabytki tego przepięknego kraju. Zwiedzanie Chorwacji podczas wakacji na
Riwierze Makarskiej jest łatwe, ze względu na doskonałe położenie Riwiery, pomiędzy Splitem a Dubrovnikiem. Najczęściej wybierane wycieczki to:
Dubrovnik oraz Medjugorje - jednodniowa wycieczka do Perły Adriatyku, zwiedzanie Splitu oraz Trogiru oraz wycieczka na wodospady rzeki Krka.
Wycieczki fakultatywne: UWAGA: podane ceny są orientacyjne i nie obejmują opłat za bilety wstępu wycieczki odbywają się przy określonej liczbie osób
Dubrovnik - średniowieczne miasto, klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO,
dumnie zwany Perłą Adriatyku. To jedno z najpiękniejszych chorwackich miast, które swe tajemnice skrywa za monumentlanymi murami obronnymi. Serce
Dubrovnika tętni w rytmie festiwali i imprez kulturalnych. Liczne restauracje i kawiernie wkomponowały się w scenerię historycznych zabytków. Do
Dubrovnika w 2003 roku pielgrzymował Jan Paweł II. Cena: 45 euro/osobę
Split i Trogir - w programie zwiedzania Splitu: Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą kilku epok, jedyny zachowany w całości rzymski pałac - Pałac
Dioklecjana, charakterystyczny bałkański bazar oraz największy port południowej Chorwacji. Ze Splitu udamy się do Trogiru, miasta założonego przez
Greków, malowniczo położonego ze wspaniale zachowaną średniowieczną starówką. Cena: 35 euro/osobę
Medjugorje - sanktuarium Maryjne w Hercegowinie, ukryte pomiędzy szczytami gór, ściągające od 20 lat tysiące pielgrzymów z całego świata. Jest to
największe sanktuarium maryjne Bałkan.(Każdy z Turystów powinien obowiązkowo posiadać paszport). Cena: 30 euro/osobę
Fish picnic - wycieczka dla tych, którzy lubią morze, jego wyjątkowy charakter i typową atmosferę dalmatyńską: słońce, pieśń, dobre wina lokalne i świeżą
pieczoną rybę. Statkiem popłyniemy wzdłuż wybrzeża do pobliskich wysp: Hvar i Brać. Statek zakotwiczy na czas kąpieli w romantycznej zatoce, gdzie
również podany będzie obiad: świeża ryba i dużo dobrego wina. Cena: 30 euro/osobę
Wodospady rzeki Krka i Sibenik - jeśli ktoś z Was marzył o kąpieli pod wodospadem, tutaj w Parku Narodowym Krka może to marzenie spełnić. 16
spiętrzeń na rzecze Krka tworzy kompleks malowniczych wodospadów, składających się na naturalny Park Wodny. U stóp największego wodospadu jest
duże kąpielisko, gdzie można będzie popływać i poopalać się. W drodze powrotnej zobaczymy Sibenik - metropolię wczesnosłowiańską, położoną u ujścia
rzeki do Adriatyku. Wszystkie uliczki w centrum prowadzą w kierunku twierdzy, górującej nad miastem, z której rozpościera się wspaniała panorama
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miasta. Cena: 50 euro/osobę (w cenę wliczony bilet wstępu do Parku)
Mostar -Poćitelj (szlak turecki) - wycieczka śladami tureckiej przeszłości Bałkanów. Pocitelj to niewielka miejsowość w której znajduję się jeden z najlepiej
zachowanych zespołów urbanistycznych z okresu dominacji tureckiej na terytorium Bośni i Hercegowiny. Nad miastem górują pozostalości średniowiecznej
tureckiej twierdzy. Mostar to miasto mostu, minaretów i cmentarzy. Pięknie położony w dolinie Neretwy, jest nieformalną stolicą Hercegowiny. Główną
atrakcją jest kamienny Stary Most, wybudowany w XVI wieku. Zwiedzamy również: meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnica Stara Carsija
(tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają głosy muezinów wzywających do modlitwy). Cena: 40
euro/osobę Rafting Rafting to prawie 4 godzinny, pełen wrażeń spływ pontonowy po jednej z najpiękniejszych górskich rzek świata, która swą ścieżkę do
morza wyżłobiła w malowniczym kanionie. Profesjonalni skipperzy bezpiecznie prowadzą pontony w rwącym nurcie Cetiny, a uczestnicy rywalizują z siłami
natury przy wiosłach. Na koniec przygody zaplanowana kąpiel w rzece. Cena: 30 euro/osobę
Usługi dodatkowe płatne: Kup Sobie Spokój: 80 pln/os., daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni
przed dopłatami kursowymi. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Kup sobie spokój” nie podlega zwrotowi. ubezpieczenia KR: 3-4%
wartości imprezy, rezerwacja miejsc w autokarze: 50 zł/os.
Cena zawiera: zakwaterowanie w studio 2, 3 osobowym, 9 noclegów, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka rezydenta
na miejscu.
Cena nie zawiera: ubezpieczenie KL, NW: 60 pln/os., opłata klimatyczna i kwaterunkowa: 50 euro/os/turnus (płatne w autokarze)

Oferta 2
Kierunek
Hotel
Wyjazd
Termin
Kategoria
Chorwacja
Makarska - Pokoje
Katowice
23.07.2015
Dalmacja
Gościnne
02.08.2015
Południowa
* Cena całkowita: Dorosły: 1616.00 PLN (19.03.1985) Dorosły: 1616.00 PLN (19.03.1985)
Podróż tam:
Wyjazd z: Katowice do Makarska
Powrót:
Wyjazd z: Makarska do Katowice
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z możliwością dostawki.
Wyżywienie:
Wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji

Cena za os.
1616.00 PLN

Suma
3232.00
PLN*

dnia: 23.07.2015
dnia: 02.08.2015
Hotel w mieście: Makarska

Hotel: Pokój
Kategoria: 2
Opis zakwaterowania: Położenie Znajdują się w prywatnych willach zlokalizowanych w dzielnicy Zelenka, oddalonych od 600 do 800 m do plaży. W pobliżu
budynków znajduje się market, kawiarnie i stragany z owocami. Zakwaterowanie Pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe z węzłem sanitarnym oraz dostępem
do aneksu kuchennego, znajdującego się w budynku (kuchenka gazowa lub elektryczna, garnki, naczynia, sztućce). Większość pokoi posiada balkon lub
taras.
Opis miejscowości: Makarska - gdzie góry spotykają się z morzem... Chorwacja zadowoli nawet najwybredniejszych turystów, którzy spragnieni słońca i
kąpieli morskich, chcieliby również podziwiać górskie krajobrazy. Jedną z miejscowości, która gwarantuje takie atrakcje, jest leżąca w Dalmacji Środkowej Makarska. Położona między pasmem górskim Biokovo a Adriatykiem ujmuje gościnnością, a jej bogata historia wypełnia niemal każdy zakątek miasta,
zachęcając do czynnego wypoczynku i długich spacerów. Możliwość łączenia różnych form aktywności to bardzo istotny atut tej nadmorskiej miejscowości.
Plaże Piękna, nieco kamienista plaża o nazwie Donja Luka, na skraju lasu piniowego rozciąga się na szerokości 1500 metrów z malowniczymi zatoczkami.
Niewątpliwe wrażenie robią dwie nadmorskie promenady palmowe, otoczone sklepikami, barami i kawiarniami. Kuchnia Na wybrzeżu kraju króluje kuchnia
śródziemnomorska - pełna ryb, owoców morza, winogron, ziół, przypraw oraz oliwy z oliwek. Chociaż podstawową zupą jest rosół z kury i wołowiny,
podawany z makaronem własnej roboty, to Chorwaci chętnie zjadają latem lekką zupę ogórkową, z kapusty włoskiej lub fasoli szparagowej. Z mięs
najwięcej zjada się baraniny i jagnięciny, choć grzechem byłoby nie spróbować wędzonej wieprzowiny konserwowanej w smalcu czy polędwicy wieprzowej
z suszonymi śliwkami w sosie śmietanowym. Nocne życie Wychodząc wieczorami na ulice centrum miasta ciężko liczyć na chwile spokoju, a tym bardziej
nudy. życie nocne wciąga wszystkich śmiałków. Znajduje się tu kilka dyskotek sławna Deep (także Grotta), ulokowana w prawdziwej jaskini na skalistym
wybrzeżu półwyspu Sv. Peta w centrum miasta, stara Opera, którą zmieniono w “Peter Pan Club" oraz Disco Plaža - to zaledwie te najbardziej znane. Sport i
rekreacja Znajdują się tu boiska do piłki nożnej, koszykowej, rugby, piłki ręcznej, atletyki oraz korty tenisowe. W ostatnich latach zwiększa się
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zainteresowanie dla sportów ekstremalnych paragliding, wspinaczki sportowe, wspinaczki górskie, kolarstwo górskie, windsurfing, nurkowanie, parasailing,
trekking i speleologia.
Program ramowy: Dzień 1 - Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię. Dzień 2 - Przyjazd do
Makarskiej w godzinach porannych. Czas wolny. Zakwaterowanie. Dzień 3-11 - Pobyt na miejscu. Możliwość korzystania z dodatkowych wycieczek
fakultatywnych, np. Dubrownik, Split i Trogir, Park Narodowy Krka, Jeziora Plitvickie, Medugorije + Mostar, Rejs statkiem na Hvar (Vrboska) i Brac (Bol) Fish Picnic, Park Przyrody Biokovo. Dzień 11 - Wykwaterowanie do godziny 9.00. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Przejazd przez
Słowenię, Austrię, Czechy. Dzień 12 - Przyjazd do Polski - przekroczenie granicy na południu Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do centralnej
części kraju w godzinach wieczornych.
Informacje dodatkowe: - dziecko 0-2 lat (bez świadczeń hotelowych) płaci 400 zł - dojazd własny -150 zł - daty pobytu przy dojeździe własnym to 1 dzień
po katalogowej dacie rozpoczęcia imprezy i 1 dzień przed katalogowym dniem zakończenia imprezy, np. (CH1) 17.06 - 28.06, pobyt na miejscu 18.06 27.06 - dokumenty - paszport lub dowód osobisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami) - ubezpieczenie - oznaczenia (KL) koszty leczenia, (NNW)
następstw nieszczęśliwych wypadków, (BP) bagaż podróżny (utrata) - aneks kuchenny o podstawowym wyposażeniu (lodówka, kuchenka gazowa lub
elektryczna, garnki, naczynia, sztućce) - należy posiadać własne ręczniki i środki czystości - oferta obejmuje sprzątanie początkowe i końcowe; w czasie
pobytu sprzątanie we własnym zakresie
Oferta zawiera: - przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, cafe - bar, DVD, WC) - zakwaterowanie - 9 noclegów - opiekę pilota w czasie podróży - opieka
rezydenta na miejscu
Oferta nie zawiera: - wyżywienie HB (9 śniadań, 9 obiadokolacji) 500 zł - wyżywienie BB (9 śniadań) 230 zł - wyżywienie - same obiadokolacje (9
obiadokolacji) 290 zł - dopłata do pokoju jednoosobowego 450 zł - dokwaterowanie - osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie
dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania;
jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju
jednoosobowego - możliwość wykupienia wyżywienia HB na miejscu u rezydenta (ok. 14 euro/dzień) - ubezpieczenie od chorób przewlekłych SIGNAL
IDUNA (KL 20000 euro, NNW 10000 zł, BP 500 zł) - dopłata 160 zł
Składniki wymagane: - ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 euro, NNW 10000 zł, BP 500 zł) - doliczane przy rezerwacji 45 zł - opłata klimatyczna 10
euro; dzieci do 12 lat płacą 50% - płatne u pilota w autokarze
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