
 

WAKACJE Z BOGIEM 

dla rodzin i młodzieży,  

osób indywidualnych za uzgodnieniem   

CHORWACJA – DALMACJA – TRGOIR 

1.08 – 10.08.2020  

300 EUR + 950 PLN  

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU  

1. dzień: Około 22:00 wyjazd z parafii. Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię do 

Chorwacji. 2. dzień: Przyjazd do hotelu, czas wolny na plażowanie, zakwaterowanie, kolacja, 

nocleg w okolicy Trogiru. 3. dzień: śniadanie, plażowanie i możliwość kąpieli w Adriatyku – 

należy zabrać buty z uwagi na jeżowce, obiad, plażowanie, kolacja, nocleg. 4. dzień: 

śniadanie, plażowanie i możliwość kąpieli w Adriatyku – należy zabrać buty z uwagi na 

jeżowce, obiad, plażowanie, kolacja, nocleg. 5. dzień: śniadanie, plażowanie i możliwość 

kąpieli w Adriatyku – należy zabrać buty z uwagi na jeżowce, obiad, kolacja, nocleg. 6. 

dzień: śniadanie, wyjście do  Trogiru: katedra św. Wawrzyńca, loggia miejska, riva. powrót 

do hotelu; obiad, plażowanie. Kolacja, nocleg. 7. dzień: śniadanie, plażowanie i możliwość 

kąpieli w Adriatyku – należy zabrać buty z uwagi na jeżowce, obiad, kolacja, nocleg. 8. 

dzień: śniadanie, plażowanie i możliwość kąpieli w Adriatyku – należy zabrać buty z uwagi 

na jeżowce, obiad, kolacja, nocleg. 9. dzień: śniadanie, czas wolny, obiad, powrót do Polski 

przez Słowenię, Austrię, Czechy. 10. dzień: Przyjazd około 08:00 

Informacje dodatkowe: 

 Cena wyjazdu obejmuje: 

–przejazd klimatyzowanym autokarem, 

– 7 noclegów w hotelu*** w okolicy Trogiru w apartamentach 3+1 oraz 6+1, 

–wyżywienie: śniadanie (7), obiad (7), kolacja (7), 

–woda do obiadu i kolacji, 

–opieka pilota, 

–Ubezpieczenie KLiA, CP do kwoty 20.000 EUR, 

–Ubezpieczenie NNW do kwoty 4.000 EUR, 

– składka na UFG – 10PLN. 

 



 Cena wyjazdu  nie obejmuje: 

–Dodatkowych napojów do kolacji, 

–Biletów wstępu, przewodników miejscowych, ok. 10 EUR. 

 

 Informacje na temat kompleksu apartamentów:  

Kompleks apartamentowców *** położony w sąsiedztwie Trogiru , około 4 km od 

zabytkowej starówki miasta. Ulokowany jest niedaleko żwirkowej plaży. W pobliżu 

kompleksu znajdują się kawiarenki, restauracyjki, sklepiki, korty tenisowe, boiska i 

plac zabaw dla dzieci, a wydłuż wybrzeża rozciąga się alejka spacerowa. w sezonie 

letnim czynna jest też wypożyczalnia sprzętu wodnego i plażowego, rowerów i 

skuterów. APARTAMENTY 3+1 – 6+1 OSOBOWE znajdują sie na parterze lub na 

piętrze szeregowców i składają się z 1 lub 2 sypialni, pokoju dziennego z 

wyposażonym aneksem kuchennym i dodatkowym łóżkiem pomocniczym, łazienki i 

tarasu lub balkonu. Każdy apartament jest klimatyzowany, posiada telefon i TV SAT . 
 

 Proponowane wpłaty: 

 

I rata 500 zł do 15.02.2020 

II rata 450 zł do 15.04.2020 

III rata 150 Euro do 15.05.2020 

IV rata 150 Euro do 15.06.2020 

 

 

Zapisy i zgłoszenia kontakt: Ks. dr Piotr Larysz Rzymskokatolicka Parafia MB 

Częstochowskiej w Knurowie, ul. Kapelanów Wojskowych 5; 44-194 Knurów; tel. 

505481948; 032 3362126.  

 

Wpłaty możliwe na poniższe konto: 

 

ING BANK ŚLĄSKI: 91 1050 1298 1000 0091 4142 1090 PL 

ING BANK ŚLĄSKI: 95 1050 1243 1000 0090 4677 4932 EURO 

 

Tytułem wpłaty: Wakacje z Bogiem Chorwacja, imię i nazwisko, rata nr 
 

  

Dodatkowe informacje na temat wyjazdu udziela również: 

 

 

Biuro Pielgrzymkowe ORBI 

ul. 11 Listopada 60-62 lok. 303 

43-300 Bielsko-Biała 

Renata Juraszek 

Tel.: 601 706 984 

Marcin Kwaśny 

Tel.: 603 808 599 

e-mail: pielgrzymki_orbi@interia.pl, 

biuro@orbipielgrzymki.pl 

www.orbipielgrzymki.pl 
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