Przed i posezonowe wyjazdy na Chorwację – dojazd własny lub autokarem
Terminy od 1 pażdziernika do 31 maja – turnusy 7 dniowe.
Pakiet tylko 199 Euro / osoba dojazd własny
lub w cenie 1190,0 zł autobus z pilotem
obie opcje z wyżywieniem HB (śniadanie i obiadokolacja) oraz 2 wycieczki
( Mostar i Medjugorje ) GRATIS !!.
OFERTA DLA GRUP minimum 12 osób przy dojeżdzie własnym
i minimum 25 osób przy autokarze.

Ciche i spokojne miejsce – wymarzone do odpoczynku bez zgiełku i hałasu jaki panuje w
kurortach.
Apartamenty 1, 2 i 3 pokojowe z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją , w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym oraz TV SAT. Duży grill na terenie apartamentowca.
Świetne miejsce na wyjazdy motywacyjne i integracyjne. Narty wodne, nurkowanie, skała
wspinaczkowa, korty tenisowe, paintball – to wszystko jest w zasięgu ręki na życzenie grup
(opcjonalnie).
W pakietowej ofercie na 7 dni pobytu znajduje się:
- zakwaterowanie
- wyżywienie w formie śniadania i obiadokolacji
- wycieczka do Medugorje i Mostaru ( możliwe zwiedzanie twierdzy w Caplinje) – inne
wycieczki za dopłatą np. Dubrownik
- w miesiącach wiosennych dla chętnych rejs po rozlewiskach Neretwy tzw FOTO SAFARI,
w miesiącach jesiennych możliwość obejrzenia i spróbowania zbierania mandarynek wraz z
degustacją oraz zwiedzanie linii sortowania i przetwórni mandarynek.
Możliwe wieczorki chorwackie z muzyką na żywo (opcjonalnie), oraz pieczenie jagnięciny,
barana na miejscu itp.

Na terenie kwatery możliwość korzystania z grilla.
Bezpośredni dostęp do morza – odległość około 7 metrów !!
Za dodatkową opłatą organizujemy kameralne rejsy na wędkowanie
( cena 12 Euro za 4 godziny) lub wycieczki po morzu i zwiedzanie tunelu w Dubie z
poczęstunkiem na łodzi (rakija, wino, napoje) w cenie 8,0 Euro od osoby.
Jednorazowo grupy 6 - 12 osób.
Możliwa organizacja Safari nurkowego – rejsy dużą łodzią na 25 – 30 osób do ciekawych
miejsc nurkowych. Do zobaczenia oprócz interesujących formacji skalnych porośniętych
koralami i dużej ilości gatunków ryb mamy również wrak torpedowca, helikoptera i
bombowca z II wojny światowej. Cena SAFARI z pakietem na 10 nurkowań około 320
EURO.

