
CHORWACJA-OPATIJA 

 

CHORWACKIE MONTE CARLO 

 

OPATIJA- to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na 

północno-wschodnim wybrzeżu półwyspu ISTRIA nazywany często „Monte Carlo”. Sercem blisko 

dziesięciotysięcznego miasta jest czarująca o każdej porze roku „LUNO MARE”, czyli długi na 12 km 

deptak spacerowy wzdłuż morza, biegnący z VOLOSKO aż po LOVREN. Wyjątkowo łagodny, 

śródziemnomorski klimat, czyste i ciepłe wody Adriatyku, malownicza linia brzegowa, bujna 

roślinność, przepiękne i starannie pielęgnowane miejskie parki, eleganckie i ciekawe 

architektonicznie wille z czasów austriacko-węgierskiej, luksusowe hotele, ośrodki wellnes- wszystko 

to tworzy niepowtarzalną atmosferę OPATIJI i sprawia, że co roku chętnie przybywają tutaj turyści z 

całego świata.  

 

HOTEL ISTRIA***- położony jest bezpośrednio nad morzem, przy słynnej nadmorskiej promenadzie 

„Luno Mare”, ok.300 m od centrum Opatiji. Wspaniałe miejsce dla osób, które cenią sobie komfort 

miejsca zakwaterowania-chcą mieć blisko zarówno na plażę jak i do licznych atrakcji w centrum  

miasta.W hotelu znajdują się: restauracja, bar, baseny/wewnętrzny i zewnętrzny/, całodobowa 

recepcja  z sejfem hotelowym. Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV , z widokiem 

na morze lub ulicę. Na wyposażeniu pokoju ręczniki i suszarka do włosów. 

Restauracja hotelowa słynie ze wspaniałej śródziemnomorskiej kuchni.Wyżywienie: 2 posiłki 

dziennie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, bogata obiadokolacja w formie bufetu, zupy 

,kilkanaście ciepłych dań do wyboru, desery, owoce, napoje z dozownika /woda soki/ 

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 

1 dzień: O godz.20.00 zbiórka ,nocny przejazd przez Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię. 

2 dzień: W godzinach porannych przejazd do Jaskini Podstojnej, należącej do grupy największych 

jaskiń na świecie. Zwiedzanie.  Przyjazd do Chorwacji w godz. południowych, zakwaterowanie, 

zapoznanie się z okolicą, obiadokolacja. 

3 - 6 dzień: Śniadanie, wypoczynek ,plażowanie i kąpiele morskie na Morzem Adriatyckim, piesze 

wycieczki po okolicy,  piesze spacery promenadą” Luno Mare  na plażę w Ićići ,zwiedzanie XVI-

wiecznego kościoła św. Jakuba, najstarszej willi Angiolina, spacery do Fontanny Słońca i Księżyca, 

spacery do najpiękniejszego parku egzotycznego :las bananowców, olbrzymie magnolie,  

kamelie japońskie cedry. Zobaczymy też tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu.Wycieczka do 

Rijeki, największego chorwackiego portu, gdzie zobaczymy: wieżę zegarową, Zamek Tvsat, Katedrę 

św. Wita. 

Rejs statkiem na fisch picnic na wyspę Krk i Cres ( dodatkowo płatne 25 € ) 

7 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie zakupy . Wyjazd do Polski w godz. południowych . 

8 dzień: przyjazd do Krakowa w godzinach porannych 

 

CENA ZAWIERA: 

5 noclegów noclegów w pokojach 2.3, 4 osobowych z łazienkami 

WYŻYWIENIE: w restauracji hotelowej w formie bufetu. Pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu,  

Śniadanie w formie bufetu ,kawa, herbata, sok ,woda,  obiadokolacja: zupy,  

różne rodzaje dań do wyboru, desery, kompot. 

TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem /klimatyzacja, fotele uchylne, wc,  

video/ na trasie Kraków-Opatija-Kraków. 



 

UBEZPIECZENIE:KL+NNW+ bagaż SIGNAL IDUNA. 

REALIZACJĘ RAMOWEGO PROGRAMU POBYTU 

 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

 

+PULA/Z KOLOSEUM/                           ok.47 EUR 

+JEZIORA PLITVICKIE                          ok.47 EUR+bilety wstępu 

 

Ceny wycieczek są orientacyjne Organizatorem ich jest miejscowe chorwackie  

biuro podróży. 

UWAGA: obowiązkowo paszport lub dowód osobisty. 

 


