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Biograd Na Moru
wycieczka 14-dniowa

Chorwacja ma dwie twarze: to bajkowa kraina złotych plaż, gdzie lazur wody 
łączy się z błękitem nie-
ba, w sąsiedztwie maje-
statycznych gór oraz kraj 
zielonych wzgórz i lasów, 
malowniczych równin, 
wśród których kryją się 
tajemnicze zamki, dwory 
i ruiny. Zatem wakacje w 
Chorwacji zaspokoją po-
trzeby zarówno potrzeby 
ciała, jak i ducha: staro-
żytne zabytki sąsiadują tu 
z arcydziełami renesansu 
i baroku, a odwiedze-

nie znanych sanktuariów 
stanowi alternatywę dla 
wędrówek po parkach 
narodowych. Warto też 
zakosztować tradycyjnej 
chorwackiej kuchni albo 
skusić się na filiżankę 
aromatycznej kawy lub 
kieliszek wyśmienitego 
miejscowego wina.



 

PROGRAM WYCIECZKI

Biograd na Moru jest to przepiękne, tętniące życiem 
miasto. Znajduje się ono pomiędzy Zadarem, piątym 
co do wielkości miastem w Chorwacji, a Sibenikiem, 
położonym nad rzeką Krka. Biograd usytuowany 
jest nad Morzem Adriatyckim, naprzeciwko wyspy 
Pasman, na którą można się dostać promem. Każdy 
turysta od razu pokocha to tętniące życiem miastecz-
ko, pełne wiecznie radosnych i otwartych ludzi. Bę-
dzie oczarowany pięknem natury, złocistością plaż i 
błękitem morza. To właśnie tu możemy zasmakować 
egzotycznych owoców, wybornego wina i tradycyjnej 
kuchni.

Apartamenty w Biograd na Moru położone są ok. 
150-200 m od żwirowej płaskiej plaży oraz około 250-
300 m od centrum miasta, niedaleko promenady. Do 
dyspozycji są apartamenty 4 osobowe, które składają 
się z dwóch sypialni dwuosobowych, pokoju dzienne-
go z aneksem kuchennym, łazienki oraz tarasu. Apar-
tamenty wyposażone w TV sat oraz klimatyzację. Do 
dyspozycji gości grill.

Cena zawiera 12 noclegów, przejazd autokarem, na 
miejscu 3 wycieczki z miejscowym przewodnikiem, 
Dubrownik, Split z Trogirem, wodospady na rzece 
Krka. W drodze powrotnej 4 godzinna wycieczka po 
Wiedniu, ubezpieczenie. Cena nie zawiera biletów 
wstępu i opłaty klimatycznej, razem ok. 30 Euro.

ŚWIADCZENIA
autokar klasy LUX,
opieka pilota,
ubezpieczenie KL i NNW,
12 noclegów w apartamentach z aneksem kuchennym,
cena nie zawiera biletów wstępu i opłaty klimatycznej 
ok. 30 euro.

TERMIN - do uzgodnienia
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