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Biuro Podróży Selva Tour 

25-801 Kielce ul. Krakowska 291 

tel: +48 41 344 40 10 

e-mail: selvatour@selvatour.pl 

www.selvatour.pl 

 

Zielona szkoła Chorwacja 

Zagrzeb – Rijeka – Opatija – Jeziora Plitwickie – Budapeszt 

        
Program ramowy: 

 
1 Dzień 
Podstawienie autokaru (miejsce i godzina do uzgodnienia). Wyjazd z miejsca zbiórki.  Przejazd przez Słowację i 

Węgry. 
2 Dzień 

W godzinach porannych przyjazd do Zagrzebia – zwiedzanie pięknej stolicy Chorwacji, m.in. Ilica –najważniejsza 
ulica handlowa miasta, Plac bana Josipa Jelačicia – centralny plac miasta, spacer w okolice Kaptolu – najstarszej 
części miasta, zwiedzanie Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – najwyższej budowli sakralnej 
Chorwacji Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg. 
3 Dzień 
Śniadanie. Odpoczynek nad morzem, plażowanie i kąpiele w morzu, spacer z wychowawcami po najbliższej 
okolicy. Kolacja, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Odpoczynek nad morzem, plażowanie i kąpiele w morzu, spacer z wychowawcami po najbliższej 
okolicy. Kolacja, nocleg. 
5 Dzień 
Śniadanie. Autokarowa wycieczka do Rijeki – zwiedzanie miasta, m.in. Wzgórze Trsat z ruinami średniowiecznego 
zamku, spacer głównym deptakiem handlowym miasta – Korzo, Katedra św. Wita. Następnie Opatija – spacer po 

jednym z największych uzdrowisk i kurortów turystycznych Istrii, w miarę możliwości czasowym odpoczynek nad 
morzem. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

6 Dzień 
Śniadanie. Całodzienna wycieczką nad Jeziora Plitwickie – zwiedzanie jednej z największych atrakcji Chorwacji, 16 
jezior otoczonych gęstym lasem, połączonych dzikimi wodospadami, które zostały wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
7 Dzień 

Wczesne śniadanie. Przejazd do Budapesztu – zwiedzanie stolicy Węgier, m.in. objazd autokarem- Plac Bohaterów, 
przejazd Aleją Andrssy w okolice Hali Targowej, spacer ul. Vaci – główny deptak handlowy miasta. Wieczorny 
wjazd na Wzgórze Gellerta – piękna panorama miasta. W późnych godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną. Nocny przejazd przez Węgry i Słowację. 
8 Dzień 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach porannych 

 
*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta. 
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Cena obejmuje: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX + opłaty drogowe,  

 5 noclegów w hotelu**; 

 wyżywienie HB;  

 opieka pilota; 

 ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 800 PLN - SIGNAL IDUNA; 

 realizacja programu;  

 składka na TFG – 10 zł; 
 zwiedzanie Zagrzebia, Rijeki, Opatija, Jezior Plitwickich oraz Budapesztu.  

Dodatkowo płatne (obowiązkowo): 10 EUR/os. opłata klimatyczno - administracyjna 

Dodatkowo płatne (nieobowiązkowe): napoje do obiadokolacji. 

 

Hotel UVALA SCOTT** Położony jest w niewielkiej 

miejscowości KRALJEVICA łączącej Kvarner z piękną Wyspą 

Krka, obiekt znajduje się bezpośrednio przy morzu, plaża 

publiczna wąska kamienista, serwis plażowy dodatkowo 

płatny. Pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami 

(prysznic/wanna, WC), klimatyzacja dodatkowo płatna 

(5euro/os./doba). 

W hotelu: recepcja, restauracja, ogólnodostępne Wi-Fi w 

lobby. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie 

bufetu. 

 

 

Cena od:  
 

1 299 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 60 osób 

1 399 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 50 osób 

1 499 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 40 osób 

 

Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z województw 

świętokrzyskiego lub w niedalekiej okolicy. 

 

 

 

           


