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TRASA K210ZD
Rejs po Adriatyku statkiem „KARIZMA”
8 dni: ZAdAR – ŠiBEniK –TROGiR – SPLiT – HVAR – KORČULA – MLJET - dUBROWniK

Dzień 1: ZADAR, sobota
Transfer z lotniska lub hotelu w Zadarze do portu. Zameldowanie na statku oraz
powitalna kolacja, nocleg na statku.

Dzień 2: ZADAR – SALI, niedziela
PośniadaniupieszezwiedzanieZadaru,podziwianieStarówki,XVI-wiecznychmurówobronnych, XVI-wiecznej bramy portowej, kościoła św. Donata, forum romanum z I. w. p.n.e. i katedryśw.Anastazji,którajestnajwiększawDalmacji.Lunchnapokładziestatku.Kontynuacja
rejsu w kierunku miejscowości Sali, położonej na wyspie Dugi Otok, na terenie Parku PrzyrodyTelašćica.Wieczorne zwiedzanie Sali i kolacja we własnym zakresie. Nocleg na statku.

Dzień 3: SALI - ŠIBENIK, poniedziałek

plaży Zlatni Rat / Złoty Róg na Wyspie Brač. Lunch na pokładzie, przypłynięcie do
miasta Hvar, nocleg na pokładzie statku. 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.
Możliwość obiadokolacji we własnym zakresie.
Uwaga: W związku z tym, że w porcie w Hvarze liczba miejsc jest ograniczona
(w szczycie sezonu - lipiec i sierpień), możliwość postoju w Jelsie lub Starim Gradzie. Wówczas zapewniony będzie transfer do/z Hvaru.

Dzień 6: WYSPA HVAR – WYSPA KORčuLA – WYSPA MLJET,
czwartek

Po śniadaniu podziwianie uroków dwóch parków narodowych: Archipelag Wysp Kornati i Wodospady Rzeki Krka. Między zwiedzeniami przerwa na lunch i kąpiele w morzu.
Następnie kontynuacja rejsu w kierunku Šibenika, gdzie statek zostanie zakotwiczony.
Wieczorem czas wolny na zwiedzanie Šibenika oraz kolację we własnym zakresie.

Po śniadaniu rejs w kierunku wyspy Korčula, lunch na pokładzie, popołudniu przypłynięcie na wyspę i zwiedzanie miasta Korčula (barokowo-gotycka Katedra św.
Marka). Dalszy rejs w kierunku wyspy Mljet i piesze zwiedzanie Parku Narodowego
(w tym podziwianie dwóch jezior: Veliko i Malo). W tym dniu kolacja kapitańska
i zabawa na statku. Nocleg na pokładzie.

Dzień 4: ŠIBENIK – TROGIR – SPLIT, wtorek

Dzień 7: WYSPA MLJET - DuBROWNIK, piątek

Po śniadaniu przerwa w porannym rejsie i czas na kąpiele w morzu. Kontynuacja
rejsu, lunch na statku. Po południu przypłynięcie do Trogiru i czas wolny na zwiedzanie miasta. Następnie dalszy rejs do Splitu i zwiedzanie – Pałac Dioklecjana,
promenada, katedra, historyczne centrum. Nocleg na statku.

Po śniadaniu rejs w kierunku Dubrovnika i piesze zwiedzanie tego miasta zwanego
Perłą Adriatyku i należącego do światowego dziedzictwa UNESCO (Pałac Rektorów,
Apteka Franciszkanów, starówka). Wieczorem czas wolny i kolacja we własnym
zakresie. Nocleg na statku.

Dzień 5: SPLIT – BOL - HVAR, środa

Dzień 8: DuBROWNIK, sobota

Po śniadaniu wypłynięcie w kierunku Wyspy Hvar z przystankiem na kąpiel na słynnej

Po śniadaniu wykwaterowanie ze statku i transfer na lotnisko w Dubrowniku.

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

TRASA K210ZD

KWIECIEŃ 28.04

MAJ 19.05.

CZERWIEC 09.06., 30.06.
LIPIEC 28.07.
SIERPIEŃ 25.08.
WRZESIEŃ 08.09.

1.57,- EUR

1.798,- EUR

1.932,- EUR

80%

80%

80%

Sobota - wypłynięcie z Dubrownika

Dopłata do kabiny do pojedynczego
wykorzystania
• Dopłata do kat. A – pokład główny – 10,- EUR/osoba

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
- 8 śniadań, 6 lunchów, 1 kolacja
- 1 kapitańską kolację (wino, piwo, drinki) z zabawą

- opiekę Managera rejsu
- wodę w butelkach, kawę, herbatę
- transfer z Zadaru i transfer do Dubrownika
- obsługę bagażową
- bezpłatny dostęp do WiFi na pokładzie statku
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do Parku Narodowego Mljet – ok. 15 EUR/osoba
- taksy turystycznej oraz portowej 79 EUR/osoba – płatność na miejscu w gotówce
- napojów na pokładzie oraz dodatkowych posiłków
- ręczników (możliwość dopłaty 5 EUR/tydzień/osoba)

www.kompas-poland.com.pl
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