
Wczasy w Chorwacji
Camp Klenovica

Mobile Homes Camp położony jest w miejscowości Klenovica przy długiej kamienistej plaży. 4- 
osobowe mobile homes wyposażone są w dwie sypialnie dwuosobowe, dwie łazienki, salon z 
aneksem kuchennym, duży taras, klimatyzację. Na terenie obiektu basen, bezpłatne WiFi obok 
recepcji,  2 place zabaw dla dzieci, grill. Leżaki przy basenie i na plaży bezpłatne.

Na terenie obiektu znajduje się również sklep spożywczy i kantor wymiany walut. W pobliżu 
obiektu usytuowane są rozmaite plaże i zatoczki, a nadmorską promenadą można dojść do 
oddalonego o 500 metrów centrum miejscowości Klenovica.

Cena:  Dorosły i dziecko powyżej 12 lat- 1250 zł
     Dziecko do 4 lat- 430 zł
     Dziecko 4- 12 lat- 750 zł

W cenie: 
- 7 noclegów  w Mobile Homes w miejscowości Klenovica, pobyty sobota-sobota,
- wyjazd wg uzgodnień,
- przejazd autokarem klasy Lux,
- opieka pilota podczas podrózy i rezydenta na miejscu
- ubezpieczenie NNW 15.000 PLN, KL 20.000 €
- turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 7 obiadokolacji w formie stołu szwedzkiego z wodą, sokiem i herbatą (dziecko do 4 roku życia 
wyżywienie wraz z rodzicami)
- opłata klimatyczna
- fish picnic ( w wybranym dniu w trakcie pobytu)
- zwiedzanie Jezior Plitvickich



W programie:

Dzień 1 
Zbiórka uczestników  wg uzgodnień. Przejazd do Chorwacji.

Dzień 2 
Przyjazd   do   Narodowego  Parku  Jezior  Plitvickich  –  jednego  z  najstarszych  i  największych  
w Chorwacji, słynącego z szesnastu pięknych niedużych jezior położonych na różnych poziomach, 
powiązanych aż 92 wodospadami, zwiedzanie parku. Przejazd do Klenovica, zakwaterowanie, czas 
wolny, nocleg. 
                
Dzień 3 
Plażowanie lub wycieczka fakultatywna, nocleg.

Dzień 4 
Plażowanie lub wycieczka fakultatywna, nocleg.

Dzień 5 
Plażowanie lub wycieczka fakultatywna, nocleg.

Dzień 6 
Plażowanie lub wycieczka fakultatywna, nocleg.

Dzień 7 
Plażowanie lub wycieczka fakultatywna, nocleg.

Dzień 8 
Plażowanie lub wycieczka fakultatywna, nocleg.

Dzień 9
Wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Dzień 10
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach rannych.

FISH PICNIC: RYBY (łódź wycieczkowa)
Wycieczka dla miłośników wypraw morskich i obcowania z przyrodą. Relaksujący rejs
łodzią wycieczkową połaczony z kąpielą w morzu, w cenie zawarty jest posiłek składający się z
miejscowych morskich specjałów: pieczona ryba, wina rakija soki. 



Wycieczki fakultatywne:

RIJEKA:
Przejazd do Rijeki - trzeciego, co do wielkości miasta Chorwacji. Spacer po starym mieście: wieża 
zegarowa z XII w., kościół św. Wita, klasztor, czas wolny. Cena 8 euro/os

PARK NARODOWY WELEBITU PÓŁNOCNEGO:
Północny Velebit to idealne miejsce dla wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek i relaks w 
nienaruszonym naturalnym otoczeniu, gdzie można poczuć urok dziewiczej dziczy. Na terenie parku 
jest  ponad 30 górskich szlaków, które biegną przez różne krajobrazy, oferując niezliczone 
możliwości odkrywania regionu. Prawie wszystkie szlaki prowadzą na szczyty górskie, z których 
roztacza się wspaniały widok na morze, wyspy Adriatyku i region Lika.
Cena: - 10 euro/os +  bilet wstępu 5 euro/os

PULA I WYSPY BRIJUNI
Przyjazd do Puli zwiedzanie amfiteatru z I wieku,  łuk Sergiusza z I wieku, światynia Oktawiana 
Augusta , Brama Herkulesa. Rejs wokół wysp Brijuni. 10 euro/os + 15 euro rejs Brijuni + 5 euro 
amfiteatr.

JASKINIA POSTOJNA
Przejazd  do  Jaskini  POSTOJNEJ  -  zwiedzanie  słynnej  jaskini,  zaliczanej  do  najpiękniejszych  na 
świecie  o  długości  10  km Stalagmity  i  stalaktyty  o  różnych  formach tworzą  tu  bajkowy świat. 
Zwiedzanie odbywa się częściowo kolejką częsciowo pieszo poprzez groty, korytarze i jaskinie. Cena 
14 euro/os + 26 euro/os bilet wstępu


