
Lp. Data
Dzień 

tygodnia

1. 2020.09.21 poniedziałek

2. 2020.09.22 wtorek
1.

3. 2020.09.23 środa
2.

4. 2020.09.24 czwartek

3.

5. 2020.09.25 piątek

4.

6. 2020.09.26 sobota

5.

7. 2020.09.27 niedziela

6.

8. 2020.09.28 poniedziałek
7.

9. 2020.09.29 wtorek
8.

10. 2020.09.30 środa
9.

11. 2020.10.01 czwartek

UWAGA!!!

Program może ulec zmianie w zależności od terminów organizowanych wycieczek fakultatywnych i 

od warunków panujących na miejscu. 

Propozycja programu

Program Wczasów  21.09-01.10.2020 w Chorwacji                                                

Hotel Beli Kamik na wyspie KRK 

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; 

Obiadokolacja, muzyka na żywo. 

Po śniadaniu - (Wycieczka fakultatywna – koszt ok. 25 €/os.) Fish 

picnik; Obiadokolacja,  muzyka na żywo i wieczór zagadek.

Godz. 8:00 Śniadanie, po śniadaniu ok. godz. 8:40 przejazd powrotny 

do Polski  z Hotelu Beli Kamik  do Zduńskiej Woli – (ok. 1070 km) 

(Obiad w Starym Młynie ???)

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; 

Obiadokolacja, muzyka na żywo.

Przyjazd ok. godz. 15:00 do Hotelu BELI KAMIK ***  na wyspie KRK   -  

na obiadokolację (ok.1070 km = ok. 14 h jazdy + przerwy 18 h)

Śniadanie -  Aklimatyzacja w miejscu zamieszkania, zwiedzanie, 

plażowanie i kąpiel w morzu. Obiadokolacja, tańce "Noc z DJ".

Po śniadaniu – Wycieczka autokarowa - zwiedzanie zabytków i atrakcji  

RIJEKI, trzeciego co do wielkości miasta Chorwacji. Spacer po starym 

mieście: wieża zegarowa z XII w. kościół św. Wita, klasztor. Przejazd na 

półwysep Istria, do OPATIJI - najstarszego kurortu na wschodnim 

wybrzeżu Adriatyku. Spacer po mieście: port jachtowy, kośció ł św. 

Jakuba – pozostałości opactwa benedyktynów, piękna secesyjna 

architektura. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg - (wstępy i 

przewodnicy w EU). Obiadokolacja, wieczór zagadek i wieczorek 

taneczny.

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; 

Obiadokolacja, wieczorek taneczny. 

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; 

Obiadokolacja, Bingo i tańce "Noc z DJ".

godz. 21:00 - Wyjazd ze Zduńskiej Woli (parking "ALDI" ul. Łaska 36) 

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; 

Obiadokolacja, wieczór pożegnalny, tańce "Noc z DJ".


