
                       SŁONECZNA        

                    CHORWACJA                   SUPER 
 

                                               BŁĘKITNY, USIANY WYSPAMI ADRIATYK  
                                               Wybierz się nad najpiękniejsze wybrzeże w Europie  
 

 

                                Zarząd Towarzystwa Polsko-Chorwackiego „Jadransko – Wieluń”  
     i MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY („DOMEK HARCERZA”) W WIELUNIU 

 

organizują  w dniach:   07.08. – 15.08.2013  
9-dniową wakacyjną wycieczkę edukacyjną do Chorwacji. 

 
 

W trakcie pobytu na adriatyckim wybrzeżu uczestnicy wyprawy zwiedzą: 
 PLITVICKIE JEZIORA  -  16 malowniczych kaskadowych jezior krasowych, położonych na obszarze Parku Narodowego. Jeziora 

stanowią niespotykany fenomen natury. Zwiedza się je spacerując ścieżkami i schodami, przechodząc przez mostki i przejścia, 
które tworzą 18-kilometrową trasę. Największe z jezior Kozjak przepływa się spacerowym stateczkiem. 

 SENJ – nadmorskie miasteczko zaliczane do najpiękniejszych między Rijeką a Zadarem. Miasto posiada bogatą historię sięgającą 
głęboko w starożytność. Szczególnie urokliwe jest Stare Miasto z labiryntem wąskich  i krętych uliczek. Symbolem miasta jest 
widoczna z daleka twierdza Nehaj. Od 1999 r. z miastem Senj Starostwo Powiatu Wieluńskiego nawiązało ścisłe partnerskie 
kontakty. 

 WYSPĘ KRK – największa wyspa na Adriatyku (410 km²) jest połączona ze stałym lądem wspaniałym mostem  o długości 390 m. 
Najcenniejsze zabytki wyspy to katedra z XII w. i Pałac Biskupi. Sporo zabytków z okresu średniowiecza znajduje się na Starym 
Mieście. 

 NOVI VINODOLSKI – tłumnie odwiedzane przez turystów i kuracjuszy niewielkie nadmorskie miasteczko, leżące nieopodal Senj. 
Ma ładną starówkę z wąskimi uliczkami. 

 WYSPĘ RAB -  Rab (93 km²) odwiedza corocznie wielu turystów. Wyspa słynie z łagodnego klimatu i słonecznej pogody. Dotrzeć 
na nią można promem. Największą miejscowością jest Rab, miasto o tej samej nazwie, co wyspa. W mieście dużo zabytkowych 
budowli, przepiękne plaże oraz wspaniałe panoramy. 

 RIJEKĘ – największy port na wschodnim Adriatyku, główny węzeł komunikacyjny Kvarneru, duży ośrodek przemysłowy. Miasto           
o bogatej historii z ciekawymi obiektami sakralnymi, kamienicami i pałacami. 

 WYSPĘ CRES – druga co do wielkości wyspa na Adriatyku (404 km2). Jest jedną z najdłuższych i najbardziej górzystych. Stolicą 
wyspy jest miasto o tej samej nazwie. Transport na wyspę zapewniają połączenia promowe z Istrii i wyspy Krk. 

 WYSPĘ PAG – najbardziej na północ wysunięta dalmatyńska wyspa (285 km2). Ma poszarpany, podłużny kształt o 
zróżnicowanym pejzażu. Najbardziej znanymi symbolami Pagu są koronki i ser. 

 ZAGRZEB – stołeczne miasto położone na obu brzegach Sawy. Miasto jest największym centrum kulturalnym, przemysłowym i 
handlowym Chorwacji. Najcenniejsze zabytki to gotycka Katedra św. Stefana, zespoły urbanistyczne starego miasta i inne 
budowle z różnych okresów. 

 W trakcie wakacyjnego pobytu nad Adriatykiem uczestnicy wyprawy wezmą udział w ciekawych 
imprezach organizowanych w ramach Międzynarodowego Letniego Karnawału oraz w barwnym 
korowodzie ulicznym w SENJ w dniu 10.08.2013 

 

ZAKWATEROWANIE: budynek szkoły w Senj 
WYŻYWIENIE: obiadokolacje w restauracji. Śniadania i prowianty na codzienne wycieczki oraz na przejazd do kraju 
przygotowywane będą z produktów żywnościowych zakupionych w Polsce. 
TRANSPORT – komfortowy autokar turystyczny (klimatyzacja, WC, video, barek) 
 

 
 

             Cena:  1 199,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć) 
 

 Uczestnicy wycieczki zostaną ubezpieczeni (międzynarodowe koszty leczenia) na czas przejazdu i pobytu. 

 Na spotkaniu, na kilka dni przed wyjazdem wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowy program wycieczki. 
 
Zapisy i informacje o wycieczce: Sekretariat MDK, ul. 3 Maja 29, tel/fax (43) 843-87-80     
                          Wydział Edukacji Starostwa Wieluńskiego  tel.(43)  843-79-17,16, 843-79-58  


