
Majówka w Chorwacji - Poreč

Słoneczna Istria autokarem – 9 dni 

27.04 – 05.05.2019

Słowenia – Jaskinia Postojna, Poreč, Rovinj, Vrsar, Pula

Zakwaterowanie: 1 nocleg tranzytowy w hotelu **/***, 6 noclegów w Chorwacji – Hotel Laguna Materada***

Wyżywienie: HB+, 7 śniadań, 6 obiadokolacji

W hotelu docelowym tj. Laguna Materada*** zapewniamy dwa posiłki w formie bufetu, śniadania i obiadokolacje, 
kuchnia lokalna i międzynarodowa. Do posiłków wybrane napoje bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane), a do 
kolacji również wybrane napoje alkoholowe (piwo, wino)

Program:

1 dzień - zbiórka w godzinach rannych, wyjazd grupy w kierunku Chorwacji, dojazd do hotelu na nocleg – tego dnia nie 
ma posiłków 

2 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, dojazd do Postojnej – zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń, liczącej blisko 
20 km podziemnych korytarzy, część trasy pokonujemy elektryczną kolejką a część pieszo, wyjazd do Chorwacji, dojazd 
do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja

3 dzień - śniadanie, czas wolny na relaks i poznanie okolicy, spacer do centrum Poreć, obiadokolacja

4 dzień - śniadanie, czas wolny lub wycieczka autokarowa do Vrsar – spacer po uroczym miasteczku, zobaczymy m.inn. 
kościół Św. Marcina, kościół Św. Foska czy historyczną bramę romańską, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja,



5 dzień - śniadanie, czas wolny lub wycieczka autokarowa do  Puli – spacer pod amfiteatr rzymski, Łuk Sergiusza, 
Świątynię Romy i Augusta, Bramę Herkulesa z I wieku, czas wolny, powrót do hotelu,  obiadokolacja

6 dzień - śniadanie, czas wolny lub wycieczka autokarowa do Rovinj - spacer pod Bramę Portica, Bramę św. Benedykta, 
Świętego Krzyża, Kaplica Św. Trójcy...). czas wolny, powrót do hotelu,  obiadokolacja

7 dzień - śniadanie, czas wolny, obiadokolacja

8 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny, wyjazd w kierunku Polski w godzinach popołudniowych, tego dnia 
nie ma obiadokolacji, przejazd nocny

9 dzień - przyjazd do Warszawy w godzinach rannych, tego dnia nie ma posiłków, zakończenie programu

Informacje o wycieczkach.

Najważniejsze - udział w wycieczkach jest dobrowolny. Wycieczki mają charakter rekreacyjno – kulturoznawczy, a 
naszym celem jest pokazanie uroków Istrii w spokojnym tempie i we własnym zakresie również, stąd zawsze 
proponujemy czas wolny. Na wycieczki wyruszamy zawsze po śniadaniu, wyjazd ok. godz. 11 ej, a planowany powrót do
hotelu jest ok. godz. 16 ej. W każdym miasteczku zapewniamy opiekę przedstawiciela biura i rekreacyjny spacer po 
najważniejszych zakątkach oraz czas wolny. Program nie przewiduje a cena nie zawiera korzystania z usług 
przewodników lokalnych ani płatnych wejść – istnieje możliwość skorzystania za dopłatą we własnym zakresie).

Informacje o hotelu w Chorwacji:

Hotel Laguna Materada*** znajduje się w mieście Poreč, ok. 3 km od jego centrum. Odległość od lotniska Pula wynosi 
60 km, samochodem z Warszawy ok. 1200 km.

Hotel Laguna Materada*** to nowoczesny obiekt usytuowany w spokojnym miejscu, z dala od masowej turystyki. 
To doskonałe miejsce dla rodzin. Hotel położony jest nad samym morzem, zaledwie 100 metrów od plaży, dodajmy, 
plaży wyróżnionej Błękitną Flagą. Na terenie hotelu znajduje się 5 kortów tenisowych, boisko do siatkówki, plac zabaw 
a także rozległy teren zielony.

Hotel oferuje klimatyzowane pokoje z balkonem, łazienką i telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych i WIFI.

W hotelu mieszczą się także sale konferencyjne, salon kosmetyczny oraz kantor wymiany walut. 

Za dodatkową opłatą oferowany jest strzeżony parking. 



Wyposażenie pokoju 2 os. typu standard: 19m2

• balkon
• klimatyzacja
• sejf: w cenie
• telefon
• TV sat.

• prysznic
• suszarka do włosów
• WC
• widok od strony parku

•

Cena: 1 560 PLN + 60 euro/os. w pokoju 2 os.

Dopłata za pokój 1 os: 200 PLN

Cena zawiera: przejazd komfortwoym autokarem, opłaty autostrad i parkingów, 1 nocleg tranzytowy, 6 noclegów w 
hotelu Laguna Materada***, opłaty klimatyczne, HB+ wedle oferty  (7 śniadań, 6 obiadokolacji), ubezpieczenie Travel 
Standard Signal Iduna (KL 10 000 euro, NNW 15 000 PLN), realizację programu dodatkowego (wycieczki do Vrsar, 
Pula, Rovinj), bilet wstępu do jaskini Postojna, opiekę pilota/przedstawiciela biura, podatek VAT, obowiązkową składkę 
na TFG.

Minimalna ilość chętnych by wycieczka mogła być zrealizowana to 40 osób. Zamknięcie grupy do 25.03.2019

Zniżki dla dzieci w pokoju 2 os. z dostawką (przy 2 osobach dorosłych w pokoju): 

Cena za dziecko do lat 4: 600 zł, 4-7 lat: 800 zł + 50 euro, 7-14 lat: 1 000 zł + 50 euro, 14-18 lat: 1 300 zł  + 60 euro

Poreč – urocze miasteczko


