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TRASA A100
Rejs po Adriatyku statkiem „AFRODITA”
8dni:SPLiT – BRAČ – MAKARSKA – KORČULA – dUBROWniK – MLJET – HVAR – SPLiT

Dzień 1: SPLIT, sobota

Dzień 5: DuBROWNIK – PARK NARODOWY MLJET, środa

Zameldowanie na statku oraz powitalna kolacja, nocleg na statku.

Po śniadaniu wypłynięcie z Dubrownika w kierunku Wyspy Mljet z przystankiem na
kąpiel w jednej z zatoczek. Lunch na pokładzie oraz przepłynięcie do Parku Narodowego Mljet, nocleg w miejscowości Mljet na pokładzie statku. Mljet jest najbardziej zieloną, chorwacką wyspą. Chętni mogą zwiedzić Park (zakup biletu we
własnym zakresie). Możliwość obiadokolacji we własnym zakresie lub możliwość
skorzystania z kapitańskiej obiadokolacji.

Dzień 2: SPLIT – WYSPA BRAč – MAKARSKA, niedziela
Po śniadaniu wypłynięcie w kierunku Wyspy Brač, gdzie będą mogli Państwo skorzystać z kąpieli w jednej z zatoczek w miejscowości Pučišća. Tu będzie można również
odwiedzić wspaniałą szkołę kamieniarstwa. Lunch na pokładzie oraz przepłynięcie
w kierunku miejscowości Makarska do portu, gdzie spędzą Państwo noc na pokładzie statku. Możliwość obiadokolacji we własnym zakresie.

Dzień 3: MAKARSKA – WYSPA KORčuLA, poniedziałek
Po śniadaniu wypłynięcie w kierunku Wyspy Korčula z przystankiem na kąpiel
w jednej z zatoczek. Lunch na pokładzie oraz przepłynięcie do portu miasta
Korčula w godzinach wieczornych, gdzie spędzą Państwo noc na pokładzie
statku. Miasto Korčula jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych
zabytków. Możliwość obiadokolacji we własnym zakresie.

Dzień 6: WYSPA MLJET – WYSPA HVAR, czwartek
Po śniadaniu wypłynięcie w kierunku Wyspy Hvar z przystankiem na kąpiel w jednej
z zatoczek Półwyspu Pejlešac. Hvar to najbardziej słoneczna z chorwackich wysp; nazywana jest również „lawendową wyspą”. Miasto Hvar słynie z licznych zabytków.
Wyspa od 2008 roku jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lunch
na pokładzie oraz przepłynięcie do miasta Hvar w godzinach popołudniowych, gdzie
spędzą Państwo noc na pokładzie statku. Możliwość obiadokolacji we własnym zakresie.

Dzień 7: WYSPA HVAR – SPLIT, piątek
Dzień 4: WYSPA KORčuLA – DuBROWNIK, wtorek
Po śniadaniu wypłynięcie w kierunku Dubrownika z przystankiem na kąpiel
w jednej z zatoczek. Lunch na pokładzie oraz przepłynięcie do portu miasta
Dubrownik w godzinach popołudniowych, gdzie spędzą Państwo noc na pokładzie statku. Dubrownik – „Perła Adriatyku” jest zabytkiem wpisanym na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Możliwość obiadokolacji we własnym
zakresie.

Po śniadaniu wypłynięcie w kierunku Splitu z przystankiem na kąpiel w jednej z zatoczek w miejscowości Bobovišća na Wyspie Brač. Lunch na pokładzie oraz przepłynięcie do Splitu w godzinach popołudniowych, gdzie spędzą Państwo noc na
pokładzie statku. Możliwość obiadokolacji we własnym zakresie.

Dzień 8: SPLIT, sobota
Po śniadaniu wykwaterowanie ze statku.

CENNIK: Ceny podane od osoby w EUR za 8 dni pobytu na statku

KWIECIEŃ 28.04.;
MAJ 05.05.,12.05.,19.05.,
26.05.
WRZESIEŃ 22.09., 29.09.

CZERWIEC 02.06., 09.06., 16.06., 23.06.,
30.06.
LIPIEC 07.07., 14.07., 21.07., 28.07.
SIERPIEŃ 04.08., 11.08., 18.08., 25.08.
WRZESIEŃ 01.09., 08.09., 15.09.

Kabina na pokładzie dolnym - classic

745,- EUR

1.000,- EUR

Kabina na pokładzie wyższym oraz głównym
- superior

945,- EUR

1.100,- EUR

Dopłata do kabiny do pojedynczego
wykorzystania

+30%

+50%

TRASA A100
Soboty - wypłynięcie ze Splitu

• Dostawkawkabinie2–osobowej:dzieciod3do7lat–70%,od8do11lat-50%,od12lat-30%.
• Dziecko w wieku od 3 do 11 lat przy jednej osobie pełnopłatnej -20%.
Warunki anulacji:
- po potwierdzeniu rezerwacji wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 EUR od osoby.
- anulacja od 29 do 22 dni przed wyjazdem – 35% kosztów imprezy
- anulacja od 21 do 15 dni przed wyjazdem – 50% kosztów imprezy
- anulacja od 14 do 0 dni przed przyjazdem – 100% kosztów imprezy
Cena zawiera:
- 7 noclegów na pokładzie statku w wybranej kabinie z łazienką/WC
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- śniadania oraz 6 x lunch oraz powitalna kolacja w dniu zameldowania
- opiekę Managera rejsu
- bezpłatny dostęp do WiFi na pokładzie statku
Cena nie zawiera:
- transferów
- biletów wstępu: 157 EUR/osoba (przy min. 10 uczestników)
- taksy turystycznej oraz portowej 25 EUR/osoba – płatność na miejscu w gotówce
- napojów na pokładzie oraz dodatkowych posiłków
- ręczników (możliwość dopłaty 5 EUR/tydzień/osoba)

