Biuro Podróży OLESTUR
Rynek 20/2
46-300 Olesno
tel. 601 976 069
34 358 26 32

Wczasy w Chorwacji
Dramalj – Crikvenica
Termin: 14.06. - 22.06.2019
14.06.Wyjazd z Praszki o godz. 20:00 - Kluczbork 20:20 – Olesno 20:40 – Dobrodzień 21:10 –
Lubliniec 21:30. Przejazd przez Czechy, Słowacja, Węgry do Chorwacji – z krótką przerwą na
zwiedzanie Sanktuarium Maryjne w Ludbregu. Przejazd do Crikvenica. Zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja.
HOTEL RIWIERA - położony jest nad samym morzem. Rano mogą Państwo wypić
kawę lub ulubiony napój na tarasie nad morzem, aby z tarasu zejść na plażę, opalać się i kapać w
morzu. Wieczorem mogą Państwo podziwiać przepiękny zachód słońca, widok na wyspę Krk i
światła, które palą się w małych miasteczkach lub pospacerować nad samym morzem po
Dramalj. Pawilony hotelu Riviera położone są 1,5 km od centrum miejscowości Crikvenica, do
której można dotrzeć, spacerując nadmorską promenadą. W centrum Crikvenicy znaleźć można
kilka restauracji, barów i sklepów oraz dworzec autobusowy. Hotel znajduje się w spokojnej
dzielnicy, z dala od hałasu i ruchliwej ulicy i ma widok na morze. W hotelu znajduje się
restauracja, pizzeria, bar, TV – sala. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami ( wc/prysznic). Plaże
przed hotelem są zabetonowane, skaliste i żwirowe. Możliwość wypożyczenia parasoli i
leżaków .
22.06.Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, msza św. Na Kahlenberg w Austrii (po polsku Łysa
Góra), wzgórze pod Wiedniem. Z tego miejsca Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską
bitwą o Wiedeń z Turkami. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Cena: 330 zł + 220 €
Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją ,WC
- 7 noclegów: pokoje z łazienkami
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji
- ubezpieczenie
- składka obowiązkowa na poczet : Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Na miejscu możliwość wycieczki fakultatywnej na Jeziora Plitwickie 40 €.
Uwaga! Dopłata do pokoju jednoosobowego ( 200 zł).
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