Polecamy wyjazdy do Chorwacji w najpiękniejszy rejon Dalmacji
– okolica MAKARSKIEJ RIVIERY
ZAKWATEROWANIE: apartamentowiec *** 39 miejsc + 2 dostawki

lub kilka innych kwater prywatnych o podobnym standardzie.
Idealne miejsce na wypoczynek dla rodzin z dziećmi. Ciche i spokojne, bez zgiełku i tłoku jaki
panuje w kurortach. Niskie ceny wyżywienia i odległość 7 metrów do spokojnego morza w zatoce
sprawiają że nie trzeba codziennie organizować wyprawy na plażę, dzieci są “na oku”, a zimne
napoje w zasięgu ręki w pokoju . Okoliczne restauracje i pizzeria oferują szeroki wachlarz dań w
cenach o około 40 % niższych jak w kurortach nieopodal takich jak Brela, Makarska, Gradac itp.
Grill na terenie apartamentowca. Wszystkie apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym, dobrze
wyposażonym aneksem kuchennym i klimatyzacją oraz TV satelitarną.
Przepiękny widok z tarasu na wody zatoki i wysepki sprawia, że większość naszych gości
powraca do nas wielokrotnie.
TUTAJ NAPRAWDĘ WYPOCZNIESZ – w weekendy z oddali dobiega tylko cicha muzyka z
konoby lub restauracji, nocą goście kąpią się w cieplutkich i spokojnych wodach zatoki, brak
jeżdżących pod oknami do późnej nocy skuterów, nie ma gwaru ludzi spacerujących na
promenadzie, ani ciężarówek rozwożących rano towar do marketów.

TURNUSY 2014 rok: terminy do ustalenia, dojazd własny lub autobus. Autobus dla grup

zorganizowanych od 25 osób wzwyż. Koszt zależny od ilości uczestników.
W pobliżu: Orebic, Korcula, Dubrownik, Medugorje, Mostar, jaskinie Vjetrenica, wodospady
Kravice zakupy w sklepie wolnocłowym JURA SHOP w Bośni iwiele innych atrakcji, a
wracając do domu można zwiedzićPlitvickie Jeziora.

Cena na zapytanie w zależności od terminu i formy dojazdu.
Wszystko co najlepsze w Dalmacji w zasięgu ręki !
Na miejscu nieopodal apartamentowca znajduje się pizzeria, sklep ogólnospożywczy, 2 lokale,
kościół, boisko asfaltowe z oświetleniem do piłki nożnej, siatkówki, tenisa, koszykówki i kort
tenisowy oraz prężny ośrodek katesurfingu wraz ze szkołą i wypożyczalnią sprzętu w odległości
około 1,5 km.
Możliwość organizowania szkoleń i kursów nurkowania oraz nurkowań w pakietach po 5 nurkowań
z łodzi w cenie 160 Euro i 10 nurkowań po 320 Euro. Głębokość miejsc nurkowych do 35 metrów.

Polecamy: Największe atrakcje Bośni i Hercegowiny

Sarajewo i okolice
* plac Bascarsija z fontanną Sebilj
* barwne życie ulicy Ferhadija
* meczet Gazi Husrev-Beg - najważniejszy zabytek islamski na Bałkanach
* meczet sułtański i meczet Ali Paszy
* katedra Serca Jezusowego - jeden z symboli miasta
* katedra Narodzenia Theotokosa - jeden z największych kościołów serbskiego prawosławia
* synagoga Aszkenazych z mauretańskimi dekoracjami
* spacer wzdłuż brzegów i mostami na rzece Miljacce
* Muzeum Narodowe
* przejmujące świadectwo "alei snajperów"
* wspinaczka na otaczające miasto wzgórze, np.
Treskavicę (2088 m n.p.m.)
* ośrodki narciarskie Jahorina i Bjelaśnica miejsca rozgrywania zimowej olimpiady 1984 r.
* źródło rzeki Bosny
Bośnia
* "Zielone Miasto" Banja Luka - spacer po
jednym z wielu parków, forteca Kastel, Banski
Dwór, meczety Ferhaudija i Arnaudija, Muzeum
Bosanske Krajiny, bary i puby na ulicy Milana
Rakica czy Kastel, okolice miasta w dolinie rzeki
Vrbas
* wzgórza Parku Narodowego Kozara
* Jajce - zamek, kościół św. Łukasza i wodospady na rzece Pliva
* stary most nad zielonymi wodami Driny w Visegrade
* widoki z wieży w Bihacu na miasto i rzekę Unę
* wzgórza wokół Visoko mające skrywać starożytne piramidy
* zamek w Gradačac
* klasztor franciszkański w Fojnicy
* Travnik - starówka z meczetami, fontannami, wieżami dwuzegarowymi, a zarazem baza
wypadowa na blisko dwutysięczny Vlašić

Hercegowina
* Mostar - jeden z najbardziej rozpoznawalnych i niesamowitych widoków na świecie: Stary Most
na Neretvie, labirynty Starówki z mostami i minaretami, dom Muslibegovicia
* starówka Stolaca i okolice miasta: Begovina z zabytkami tureckimi i jaskinie Badanj
* Neum - jedyne kąpielisko Bośni i Hercegowiny
* Medjugorje - słynne sanktuarium i miejsce pielgrzymkowe
* Trebinje - monastyry Tvrdoš i Gracanica oraz katedra Narodzenia Maryi
* wodospady Kravica i jaskinie Vjetrenica
* ptasi rezerwat Hutovo Blato"

