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Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA  Suma gwarancyjna 50.000 EUR 
 

Chorwacja – góry i morze HR/4 
 
Termin:  10-18.09.2022 
Cena:  2590 zł/os  przy grupie 40-44 osoby 
 
1 dzień  Sobota  
 
3:45 zbiórka w Krakowie Pętla Autobusowa Mistrzejowice 
4:00 odjazd i przejazd w okolice Rijeki. Ok 1000 km ok 13-14 godzin 
jazdy. 
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu 
 
Dzień 2 Niedziela  
 
Śniadanie, przejazd w rejon Planinarskiego domu Poklon, skąd 
wyruszymy na niezbyt trudny szlak w kierunku Vojaka (1 401 m 
n.p.m.) najwyższego szczyt Małej Ucki. Łączny czas wycieczki 
zajmie około 4 godzin. Na powrocie do miejsca zakwaterowania czas 
wolny na plażowanie lub w zależności od warunków pogodowych 
spacer po Opatiji. 
Obiadokolacja i nocleg w miejscu zakwaterowania. 
 
Dzień 3 Poniedziałek  
 
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd widokową drogą –Jadranskim 
Putem - wzdłuż Adriatyku w stronę Zadaru.   Po drodze postój na 
zdjęcia, jedzenie, może krótką kąpiel w jakiejś zatoce.  
Czas wolny w Zadarze. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolice 
Biograd na Moru. 
 
Dzień 4 Wtorek  
 
Śniadanie.  Przejazd w kierunku Vaganski Vrh 1757 m n.p.m. – 
najwyższego szczytu pasma Welebit Gór Dynarskich. Będzie to najtrudniejsza trasa całej wyprawy. Wejście 
i zejście od strony północnej.Szczyt znajduje się na terenie PN Paklenica. Powrót na obiadokolacje i 
nocleg. 
 
Dzień 5 Środa  
 
Śniadanie. Wyruszamy na długą górską trasę na Dinara 1831 m. n.p.m. Dinara jest jedną z najciekawszych 
gór w Chorwacji. Jej kilkusetmetrowa południowo– zachodnia ściana swoją wielkością zachwyca i 
przyciąga wzrok każdego, kto ją ogląda od podnóża, a jej szczególne piękno jednocześnie gwarantują 
bogate łąki pełne kwiatów i lasy. Szczyt tej kamienisto– trawiastej góry jest najwyższym punktem w 
Chorwacji, jest miejscem, gdzie ziemia chorwacka styka się z niebem. 
Szczyt znajduje się na terenie PN Dinara.  Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
 
Dzień 6 Czwartek  
 
Śniadanie. Po dwóch dosyć trudnych  dniach pora na zasłużony relaks. Przejazd do Parku Narodowego 
Krk, wodospady, rejs statkiem, trasy piesze, punkty panoramiczne, plażowanie nad jeziorkiem. 
Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
 
Dzień 7 Piątek  
 
Śniadanie. W tym dniu będziemy zdobywać drugi pod względem wysokości szczyt w Chorwacji Sveti Jure 
(1762 m. n.p.m.) w pasmie górskim Biokovo. Szczyt znajduje się na terenie PN Biokovo. 
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Powrót na obiadokolacje i nocleg  
 
Dzień 8 Sobota 
 
Śniadanie. Przejazd do Zagrzebia 370 km ok 4 godzin. Spacer po stolicy Chorwacji oraz przerwa na posiłek 
przed dalszą drogą do Krakowa. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski ok 850 km  
 
Dzień 9 Niedziela 
 

Przyjazd w godzinach porannych do Krakowa (ok 5:00-6:00) 

 
Cena zawiera: 
 

 Transport autokarem, 
 7 noclegów pokoje dwuosobowe z łazienkami. 
 7 śniadań i 7 obiadokolacji,  
 Usługa pilota/przewodnika, 
 Ubezpieczenie KL i NNW, 
 Ubezpieczenie TFG i TFP 

 
Cena nie zawiera: 

 
 lokalnych opłat klimatycznych, opłat administracyjnych  
 wejść do parków narodowych: 

 PN Dinara  
 PN Paklenica 60 KN 
 PN Biokovo 50 kn 
 PN Krk 200 kn 
 Rejsu statkiem w PN Krka. Trasa dłuższa(4h) 130 kn, trasa krótsza (2h) 100 kn 

 
Warunki rezerwacji: 

 
 wpłata bezzwrotnej* zaliczki  w wysokości 700 zł  do dnia - 11.03.2022 
 dopłata 1890 zł w dniach 10- 18.08.2022 

*bezzwrotnej oznacza, że w przypadku rezygnacji w wyjazdu po stronie uczestnika zaliczka nie zostaje zwrócona chyba, że 
uczestnik znajdzie na swoje miejsce osobę w zastępstwie. W przypadku odwołania wyjazdu z powodu braku możliwości 
organizacji wyjazdu po stronie organizatora cała zaliczka zostaje zwrócona. 
 
Ubezpieczenie dodatkowe – opcjonalne warunki ubezpieczenia wysyłamy mailem na zapytanie. 
 

 dopłata do ubezpieczenia od chorób przewlekłych 15 zł/os 
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 78 zł   
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 156 zł (w przypadku chorób przewlekłych) 

 

Wpłaty można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto organizatora: 

 
Albatros FHU Grzegorz Lemański 
Ul Grzybowa 6b 32-005 Niepołomice 
 
Numer konta:  42 2490 0005 0000 4530 2628 4386 
 
Tytułem:  HR/4  Imię i nazwisko uczestnika wyjazdu oraz data urodzenia 
 
 
 


