
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej 
wg kursu sprzedaży banku PKO BP obowiązującego 
w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w PLN lub 
w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane są orientacyjnie - przyjęto 
kurs 1 EUR = ok. 4,50 zł.

PLATAMONAS
Hotel Dias

Hotel Istra***

15

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU :
1 dzień:   O godz. 21.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 (Kombinat). 
Nocny przejazd przez Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię. 
2 dzień:
Przyjazd do Chorwacji w godzinach dopołudniowych, zakwaterowanie ok. 
godz.13.00. Obiadokolacja od 19.00 do 21.00, nocleg. 
3 - 8 dzień: Wypoczynek.Możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych.
9 dzień:   
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. 
10 dzień: 
Przyjazd do Krakowa ul Ujastek 1  w godzinach nocnych. 

CENA ZAWIERA : 7 noclegów noclegów pokojach 2.3,4 osobowych z łazienkami i 

klimatyzacją  /widok na ulicę/

WYŻYWIENIE: w restauracji hotelowej w formie bufetu. Pierwszy posiłek: 

obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu,  

Śniadanie w formie bufetu ,kawa, herbata, sok ,woda,  obiadokolacja: zupy, różne 

rodzaje dań do wyboru, desery, wino, piwo .

TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem /klimatyzacja, fotele uchylne, wc, 

dvd/ na trasie Kraków-Opatija-Kraków,

UBEZPIECZENIE:KL+NNW+ bagaż SIGNAL IDUNA,

REALIZACJĘ RAMOWEGO PROGRAMU POBYTU.

CENA NIE ZAWIERA:
dopłaty za pokój z widokiem na morze: 9 EUR / osoba / doba, tj. 63 EUR 
za turnus; taksy klimatycznej 1 EUR / osoba / doba; ubezpieczenia od chorób 
przewlekłych; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy; obligatoyjnej zapłaty 
na TFG 10  zł/ osobę  ,dopłaty do połączeń  antenowych.
ZNIŻKI:
Dziecko  do 11,99 lat  w pok. 2-os. z 2 os. dorosłymi  545 zł + 62 EUR  razem ok  805 zł

Dziecko do 11,99 lat  jako 2 osoba w pok. 2-os. 545 zł + 216 EUR razem ok 1452 zł

Osoba powyżej 12 lat dostawka w pokoju 2-os .  545 zł + 262 EUR razem ok 1645 zł
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