CHORWACJA - UMAG - Hotel MOJ MIR 3*

CHORWACJA
Bałkańskie państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Południowej nad Morzem
Adriatyckim. Piękne krajobrazy, liczne zabytki, romantyczne wyspy oraz czyste morze
przyciągają turystów z wielu krajów.

ISTRIA
Duży, trójkątny półwysep w północnej części Adriatyku. Ze względu na krajobraz, piękne
zatoki, romantyczne wyspy i wysepki, czyste morze, roślinność, jest celem wkacyjnych
podróży dla wielu turystów, także z Polski. Można tam znaleźć charakterystyczną,
śródziemnomorską architekturę (domy z kamienia)i liczne zabytki, sięgające czasów
rzymskich. Najbardziej znane miejscowości wypoczynkowe i kąpieliska morskie to Umag
i Poreć.

UMAG
Miasteczko letniskowe położone na zachodnim wybrzeżu Istrii, 15 km od granicy ze
Słowenią i 50 km od włoskiego Triestu. Stary Umag zachował średniowieczną strukturę
urbanistyczną oraz fragment murów obronnych. Przybywających tu turystów
zachwycają malownicze, wąskie uliczki i dobrze zagospodarowane wybrzeże ze
żwirowo-betonowymi plażami, hotele, wioski turystyczne. W okolicy, dla aktywnych
znajduja sie tory katringowe i krosowe oraz zjeżdżalnie wodne. Wzdłuż wybrzeża
ciągną się tereny sportowe - liczne korty tenisowe, boisko do śiatkówki oraz piłki nożnej.

Hotel MOJ MIR 3*
Kompleks hotelowy, położony w najbardziej na północ wysuniętej miejscowości
półwyspu Savudrija - Baśanija (9 km od Umagu). Znana jest ona ze wspaniałego klimatu.
Hotel leży bezpośrednio nad morzem, w spokojnej okolicy; polecany głównie
osobom lubiącym odpoczynek w ciszy. Posiada 70 pokoi w pawilonach oraz 40 pokoi w
układzie bungalowów. Przy hotelu znajduje się basen otwarty, restauracja z pięknym
widokiem, położona nad samym morzem, taras taneczny, aperitif bar. Przy
hotelu istnieje możliwość korzystania odpłatnie z kortów tenisowych, mini golfa oraz
wypożyczalni sprzętu. Można bezpłatnie korzystać z prowadzonych przez instruktorów
zajęć rekreacyjnych, sportowych, gimnastycznych dla dorosłych oraz dla dzieci
i młodzieży (w grupach wiekowych). Wieczorem amatorzy tańca i muzyki mogą spotkać
się na dancingu lub uczestniczyć w programach rozrywkowych organizowanych na
tarasie restauracji hotelowej. Dla osób chętnych istnieje możliwość wynajęcia
busa dowożącego do miasta.
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Dodatkowe informacje:
WARUNKI PŁATNOŚCI
30% zaliczki przy podpisaniu umowy, dopłata do 100% na 21 dni przed wyjazdem.

WYŻYWIENIE
Śniadania i kolacje (szwedzki stół). Napoje do kolacji w cenie

TERMINY
Turnusy tygodniowe od piątku do piątku w okresie od 15.06-16.09.17.

UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe Signal Iduna NW (7000 PLN), KL (15 000 EUR); dodatkowo płatne
25PLN/osoba.

OPŁATY DODATKOWE
- Opłata klimatyczna
- Udział w imprezach sportowych (animacje) i konkursach w cenie.

ZNIŻKI
- Dzieci do 14 lat (na łóżku) – 15% zniżki,
- Dziecko 0-14 lat (na dostawce przy 2 dorosłych) – pobyt GRATIS + opłata za transport
370 zł,
- Drugie dziecko 0 -12 lat (z rodzicami na łóżku) – 50% zniżki,
- Dorosły (na dostawce) – 25% zniżki.

ZAKWATEROWANIE
- Pokoje 2-osob. (możliwość dostawki), każdy z łazienką (WC, prysznic), TV-SAT,
balkonem.
- Ilość pokoi z możliwością dostawki i otrzymania zniżki dla dzieci jest bardzo
ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)
- Dopłaty:
do pokoju 1-osob. 450 PLN.
do pokoju od morskiej strony – 100 PLN/os - na zamówienie

TRANSPORT - GRAFIK
Dojazd autokarem (wyjazdy w czwartki, powroty w soboty).
Grafik transportu
Wyjazdy z Polski w czwartki
Kraków:
godz. 13.30 - parking przy hotelu "Wyspiański", ul. Westerplatte 15
Nowy Sącz:
godz. 16.00 - parking przy Dworcu PKP
Krynica – Zdrój oraz Powroźnik, Muszyna
Wyjazdy z Chorwacji w piątki:
Umag (Baśanija) : godz. 18.00
Poreć: godz. 18.45
Przyjazdy do Polski w soboty - w godzinach południowych, na miejsce wyjazdu.
UWAGA!
Podane godziny odjazdów i przyjazdów mogą się zmienić ze względu na warunki
drogowe, atmosferyczne lub czas
oczekiwania na granicach. Zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejności zgłoszeń na
wyjazd.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Fakultatywne imprezy turystyczne – zapisy i opłata na miejscu:
– całodzienny rejs statkiem na „fish piknik” do Limskiego Fiordu
– ok. 36 EUR - całodzienny rejs statkiem do Wenecji – ok. 72 EUR

Terminy i ceny:
15.06 - 24.06.2017, 1465 PLN
29.06 - 08.07.2017, 1765 PLN
20.07 - 29.07.2017, 1765 PLN
27.07 - 05.08.2017, 1765 PLN
03.08 - 12.08.2017, 1765 PLN
10.08 - 19.08.2017, 1765 PLN
17.08 - 26.08.2017, 1615 PLN
24.08 - 02.09.2017, 1535 PLN
31.08 - 09.09.2017, 1535 PLN
07.09 - 16.09.2017, 1465 PLN
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