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CHORWACJA-OPATIJA   2018                                                             OBÓZ DLA MŁODZIEŻY 12-18 
                                                                            
 
OPATIJA- to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na północno-
wschodnim wybrzeżu półwyspu ISTRIA nazywany często „Monte Carlo”. Sercem blisko 
dziesięciotysięcznego miasta jest czarująca o każdej porze roku „LUGNO MARE”, czyli długi na 12 km 
deptak spacerowy biegnący z VOLOSKO aż po LOVREN. Wyjątkowo łagodny, śródziemnomorski klimat, 
czyste i ciepłe wody Adriatyku, malownicza linia brzegowa, bujna roślinność, przepiękne i starannie 
pielęgnowane miejskie parki, eleganckie i ciekawe architektonicznie wille z czasów austriacko-węgierskiej, 
luksusowe hotele, ośrodki wellnes- wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę OPATIJI i sprawia, że co 
roku chętnie przybywają tutaj turyści z całego świata. 
 
HOTEL SMART SELECTION ***- położony jest bezpośrednio nad morzem, przy słynnej nadmorskiej 
promenadzie „Luno Mare”, ok.300 m od centrum Opatiji. Wspaniałe miejsce dla osób, które cenią sobie 
komfort miejsca zakwaterowania-chcą mieć blisko zarówno na plażę jak i do licznych kawiarni czy 
restauracji w centrum miasta.  
WYPOSAŻENIE: 
W hotelu znajdują się: restauracja, bar, baseny/wewnętrzny i zewnętrzny/,, całodobowa recepcja  z sejfem 
hotelowym. Za dodatkową opłatą można skorzystać z masaży, sauny, internetu, bilarda. Na terenie hotelu 
znajdują się także: punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, pralnia chemiczna.  
POKOJE: 
 Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją ,TV, na ulicę. Na wyposażeniu pokoju 
ręczniki i suszarka do włosów. 
WYŻYWIENIE: 
Restauracja hotelowa słynie ze wspaniałej śródziemnomorskiej kuchni bogatej i urozmaiconej w 
różnorodne dania do wyboru. 
3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, lunch, bogata obiadokolacja w formie bufetu, 
zupy, kilkanaście ciepłych dań do wyboru, desery, owoce. 
Do śniadania i kolacji napoje z dozownika/woda, soki/. 
PROGRAM  POBYTU: 
RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1dzień: O godz.21.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1/KOMBINAT bud. S/,nocny przejazd przez 
Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię. Przyjazd do Chorwacji w godz. południowych, zakwaterowanie, 
zapoznanie się z okolicą, obiadokolacja. 
2-8 dzień: Wypoczynek ,plażowanie i kąpiele morskie nad Morzem Adriatyckim, piesze wycieczki po 
okolicy,  piesze spacery promenadą” Luno Mare  na plażę w kierunku  Ićići ,zwiedzanie XVI-wiecznego 
kościoła św. Jakuba, najstarszej willi Angiolina, spacery do Fontanny Słońca i Księżyca, spacery do 
najpiękniejszego parku egzotycznego :las bananowców, olbrzymie magnolie, kamelie japońskie cedry. 
Gry, zabawy z miejscowymi animatorami, dyskoteka. 
 Możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych. 
9 dzień: Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę  powrotną ,wykwaterowanie z pokoi, ostatnie 
spacery .Wyjazd.  
10 dzień : Przyjazd  do Polski w godz. nocnych . 
 



BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl                                                                                                                                               
biuro@hutplus.com.pl 

 

 
CENA ZAWIERA: 7 noclegów w pokojach 2.3,4 osobowych z łazienkami, klimatyzacją z widokiem na ulicę . 
WYŻYWIENIE: w restauracji hotelowej w formie bufetu. Pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu, plus prowiant na drogę powrotną. Śniadanie w formie bufetu 
,kawa, herbata, sok ,woda, lunch-posiłek jednodaniowy, obiadokolacja: zupy, różne rodzaje dań do 
wyboru, desery, kompot. 
CENA NIE ZAWIERA : 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, dopłaty do połączeń antenowych, 10 zł 
TFG  

 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem /klimatyzacja, fotele uchylne, wc, video/ na trasie Kraków-
Opatija-Kraków. 
KADRA: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent na miejscu. 
OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na miejscu na telefon, 
UBEZPIECZENIE:KL+NNW+ bagaż SIGNAL IDUNA. 
REALIZACJĘ RAMOWEGO PROGRAMU POBYTU 
Taksę klimatyczną 
 
TERMIN   12.07-21.07.2018    10 dni / 7noclegów 
CENA        318 EUR + 608 ZŁ razem około 1.992 ZŁ 
 
Cena imprezy razem ok jest równowartością kwoty poddanej w EUR przeliczonej wg kursy sprzedaży Banku PKO BP 
obowiązującej w dniu dokonania ostatecznej wpłaty + kwota w zł. Kwota razem ok podana jest orientacyjnie – przyjęto kurs 1 
EUR = 4,35 zł 

 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
+WYSPA KRK -CRES -FISH PICKNIK /z obiadem w restauracji/-ok.45EUR 
+RIJEKA-                                                      ok.  5EURO 
+PULA/Z KOLOSEUM/                              ok.  47 EUR 
+JEZIORA PLITVICKIE                                ok.  47 EUR+bilety wstępu 
+JASKINIA POSTOJNIA/Słowenia/         ok. 41 EUR 
+WENECJA                                                  ok. 78 EUR 
 
Ceny wycieczek są orientacyjne Organizatorem ich jest miejscowe chorwackie biuro podróży. 
UWAGA:obowiązkowo paszport lub dowód osobisty plus ważna legitymacja szkolna 

 
 
 
 
 

 
       
 


