
 

PÓŁWYSEP ISTRIA -  SMAK MORZA, 
SŁOŃCA I WINA, BAJECZNE JEZIORA 
PLITWICKIE 

WYCIECZKA AUTOKAREM 
Istria - między Zatoką Triesteńską oraz Kvarnerską położony jest kawałek lądu, 

otulony błękitnymi wodami Adriatyku. Kształtem przypomina serce, które od 

północy wyznaczają pasma górskie. Niewielka, północna część Istrii należy do 

Słowenii, do Włoch najbardziej w górę wysunięte miasteczko Muggia, ale 

zdecydowana większość półwyspu przypadła Chorwacji. Mieni się paletą trzech 

barw, stąd tradycyjnie dzieli się ją na Istrię Białą, Istrię Szarą i Istrię Czerwoną, w 

zależności od koloru ziemi. Na północy występują łagodne wzgórza białych skał 

wapiennych, w środkowej części dominują szare płaskowyże, a im dalej w kierunku 

południa, półwysep płonie w charakterystycznym kolorze spieczonej przez słońce 

do czerwoności gleby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Termin:  

    28.05-06.06.2023 

 

W programie:               

Porec                

Rovinj               

Pula             

Jeziora Plitwickie   

wypoczynek nad 

Adriatykiem    

jejs  

 

Transport: autokar  

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

info@podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 

 
 

 



 
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

1. DZIEŃ: KROTOSZYN – ISTRIA                                                                             niedziela, 28.05.2023 r. 

Wyjazd z Polski ok. 21.30,  przejazd do Chorwacji.  

2. DZIEŃ:  ISTRIA                                                                                                   poniedziałek, 29.05.2023 r. 

Przyjazd do Chorwacji na Półwysep Istria, zakwaterowanie w hotelu, kolacja  i nocleg. 

3.DZIEŃ: KANAŁ LIMSKI-ROVINJ                                                                         wtorek, 30.05.2023 r. 

Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę, w programie: rejs panoramiczny przez Kanał Limski do miasta 

Rovinj - ulubionego miasta artystów, nazywanego chorwackim Saint Tropez, spacer po mieście z 

lokalnym przewodnikiem (zobaczymy między innymi kościół św. Eufemii, ratusz, wieżę zegarową), 

powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

4. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                 środa, 31.05.2023 r.  

Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg.  

5. DZIEŃ: POREC                                                                                                            czwartek, 1.06.2023 r. 

Po śniadaniu wyruszymy się do Poreca – kolejnego miasta – 

symbolu Istrii, gdzie z przewodnikiem pospacerujemy po  

starówce otoczonej murami obronnymi. Powrót do hotelu, czas 

wolny nad morzem, kolacja i nocleg.  

 

 

6. DZIEŃ: PULA                                                                                                                     piątek, 2.06.2023 r. 

  

Po śniadaniu pojedziemy do największego miasta na Półwyspie 

Istria - Puli, podczas zwiedzania miasta  zobaczymy amfiteatr z 

czasów rzymskich, który jest jedną z najlepiej zachowanych tego 

typu budowli na świecie. Zobaczymy również antyczny Łuk 

Triumfalny Sergiusza, świątynie Augusta, Bramę Herkulesa oraz 

Forum z budynkiem ratusza miejskiego z XIII w. Powrót do hotelu, 

czas wolny nad morzem kolacja i nocleg. 

 

7. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                                  sobota, 3.06.2023 r. 
 

Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg. 

8. DZIEŃ: JEZIORA PLITWICKIE                                                                             niedziela, 4.06.2023 r.                           

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do jednej z 
najpiękniejszych atrakcji turystycznych Chorwacji -Parku 
Narodowego Plitvickie Jeziora, gdzie na obszarach porośniętych 
przez buki, jodły, świerki i klony, znajduje się 16 turkusowych 
jezior położonych tarasowo na długości 8 km i połączonych ze 
sobą 72 wodospadami. Spacer trasą turystyczną  zajmującą ok. 
3-4 godzin. Następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg. 
 



 
 

9. DZIEŃ: TRANZYT do POLSKI                                                                             poniedziałek, 5.06.2023 r. 

 Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Polski. Powrót w godzinach nocnych 10 dnia wycieczki 

czyli 6.06.2023. 

 

TERMIN: 

           28.05-06.06.2023 
 
Cena : 2990 zł + 145EUR 

od osoby przy grupie 
minimum  

45 osób pełnopłatnych 
 

Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem klasy LUX Firmy Przewozy Pasażerskie DANA z Czarnego;             

•  7 noclegów w hotelach i pensjonatach ****/*** (6 noclegów w Resorcie Amarin**** koło Rovinja nad 

morzem, 1 nocleg w okolicy Zagrzebia lub Jezior Plitwickich w Chorwacji), w pokojach 2,3 osobowych; 

• wyżywienie: 7 śniadań w formie bufetu, 6 kolacji w formie bardzo bogatego bufetu, 1 kolacja serwowana; 

napoje do obiadokolacji; 

• opieka pilota; 

• ubezpieczenie pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 3.000 EUR (ubezpieczenie obejmuje 

choroby przewlekłe); 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – Park Narodowy Jezior Plitwickich, amfiteatr w Puli, 

• rejs statkiem po Kanale Limskim,  

• wjazdy do miast, parkingi,  

• usługi lokalnych przewodników,  

• wynajem zestawów słuchawkowych, 

•  taksa klimatyczna;  

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                  .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. – 180 EUR,  

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i  o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. 

 

WARTO WIEDZIEĆ: 

Waluta 

Obowiązującą walutą w Słowenii jest EURO, od 1.1.2023 w Chorwacji obowiązuje EURO . 

Płatność kartą 

W większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie wysokości 

pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty, nakrycie głowy oraz kremy z filtrami do opalania. 

Dokumenty podróży 

Każdy Uczestnik wycieczki musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. 

Warto zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


