
SPLIT, TROGIR, wodospady KRK

Biuro Usług 
Zapisy i informacje: Agnieszka Woźniak-Urban tel. 607-089-100, 607-611-166, 512-106-976

Turystycznych i Edukacyjnych LIDER - TOUR
 ul. Zana 41, 20-601 Lublin tel/fax 81 743 76 47, 81 534 30 14

ul. Lubelska 51 a, 22-100 Chełm tel/fax 82 565 44 66
email: lidertour@lidertour.lublin.pl, www.lider.turystyka.net

NIP 712 113 73 35, REGON 430893752

OBÓZ MŁODZIEŻOWY 2020

CHORWACJA - DRVENIK
DRVENIK to urocze miasteczko turystyczne położone w południowej części Riwiery
Makarskiej. Ulokowany pomiędzy dwoma zatokami, Donje Vala i Gornaja Vala, 
w otoczeniu szczytów masywu Biokovo, gwarantuje turystom możliwość spędzenia 
urlopu w niezwykle przyjemny sposób.. 
PENSJONAT HERCEG**/*** kompleks trzech hoteli położonych około 150m od morza
i 30km od Riwiery Makarskiej. Zakwaterowanie w pokojach 4 i 5 osobowych z łazienkami.
Większość pokoi z balkonami lub dostepem do tarasu iwidokiem na morze. Do dyspozycji:
basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, ok. 200m od pensjonatu znajdują się boiska
i tereny rekreacyjne.
 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
(za dodatkową odpłatnością)
- DUBROVNIK - ok. 45 EUR

- RAFTING - ok. 35 EUR
  

19.07 - 29.07.2020

Cena: 2 250 zł 

Cena obejmuje:
- transport autokarem
- 8 noclegów w pokojach z łazienkami
- wyżywienie : 3 posiłki dziennie - śniadania kontynentalne wzmocnione, 
  lunch, ciepła kolacja, suchy  prowiant na drogę powrotną. Pierwszym 
  świadczeniem na miejscu jest lunch w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie
  i suchy prowiant na   na drogę powrotną.
- opiekę pilota, wychowawców, ratownika
- chorwacką opiekę medyczną
- wycieczki do Trogiru i Splitu, Wodospady KRK
- ubezpieczenie NNW, KL. bagaż, CP 
-obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 
Dodatkowe opłaty
- obowiązkowa taksa klimatyczna 20 EUR
- obowiązkowa kaucja zwrotna 15 EUR/os (na pokrycie ewentualnych szkód
  wyrządzonych   przez uczestników)
- obiady w czasie podróży 5 EUR/posiłek
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 110 zł
- wycieczki fakultatywne oraz własne wydatki

Uwagi:
Posiłki podczas podróży płatne we własnym zakresie (ok.5 EUR/posiłek, przydatne drobne pieniądze). 
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne.Koniecznie zabierz: paszport lub 
dowód osobisty, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe.Obowiązkowo posiadanie karty EKUZ.

W programie
WYCIECZKI 
- zwiedzanie Splitu i Trogiru z przewodnikiem
- wodospady KRK  
• plażowanie i kąpiele morskie
• korzystanie z basenu krytego na terenie obiektu
• dyskoteki z profesjonalnym oświetleniem
• piesze wycieczki po okolicy - szlaki turystyczne 
  wzdłuż malowniczych klifów 
• zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży
• zajęcia sportowo – rekreacyjne: tenis stołowy

(wiek od 12-17 lat)

, 
badminton, siatkówka


