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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Chorwacja
Dalmacja Północna Punta (Vodice)  Kraków 01.10.2021

08.10.2021 1489 PLN

Podróż tam: Wylot z Kraków do Zadar dnia 01.10.2021 godz. 21:40 - 23:10
Powrót: Wylot z Zadar do Kraków dnia 08.10.2021 godz. 19:45 - 21:15
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Vodice
Zakwaterowanie: standard economy double room balcony Odległość od plaży: 112 m

4 Chorwacja/Dalmacja 
Kategoryzacja hotelu: 
- kat. Eximtours 4* - kat. lokalna  4*   
Położenie: 
- Vodice - przy plaży - w pobliżu hotelu znajdują się bary/restauracje, supermarket, centrum miasta, przystanek autobusowy - ok 15 km od miejscowości Sibenik - ok 25 km od Wodospadów Krka - ok 65 km
od lotniska w Zadarze - ok 73 km od lotniska w Splicie   
Plaża: 
- żwirowa - leżaki i parasole (płatne)   
Pokoje: 
 Standard - balkon/taras - klimatyzacja/ogrzewanie - łazienka (prysznic, WC, suszarka) - TV-SAT, telefon, internet Wi Fi - mini bar, sejf - pokoje z widokiem na morze za dodatkowa opłatą 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
- basen ze słodka wodą - kryty basen - leżaki i parasole słoneczne dostępne przy basenie (płatne) - taras słoneczny - ogród - program zajęć animacyjnych - wieczorne rozrywki - sala gier - sala
fitness/siłownia - boisko do piłki nożnej, siatkówki - jacuzzi - SPA (płatne) - bilard (płatny) - sporty wodne na plaży (płatne) 
Dla dzieci: 
- brodzik 
Wyżywienie: 
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. Full Board + (FB+) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu. Wybrane
napoje do posiłków w cenie. 
Restauracje i bary: 
- restauracja - lobby bar - bar przy basenie 
Dodatkowe informacje: 
- winda - całodobowa recepcja - przechowalnia bagażu - Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych (bezpłatny) - sala telewizyjna - sala konferencyjna - kantor - bankomat - sejf (płatny) - pralnia
(płatna) - wypożyczalnia samochodów, rowerów (płatna) - h�p://www.hotelivodice 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Przeloty do Splitu: Gdańsk (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  510 PLN - 32 kg -  685 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich
cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 160zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  395 PLN - 32 kg -  565 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich
cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 125zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  435 PLN - 32 kg -  580 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich
cena będzie wyższa Kraków (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  395 PLN - 32 kg -  535 PLN Uwaga!

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Lublin, Poznań (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić
dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  385 PLN - 32 kg -  460 PLN
Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa   Wrocław (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić
dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  475 PLN - 32 kg -  635 PLN
Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Rzeszów, Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg
(55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu
rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg -
300 PLN - 23 kg - 330 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.   Przeloty do Dubrovnika: Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny
(40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20
kg -  380 PLN - 32 kg -  450 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż
podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 310 PLN - 23 kg - 345 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu
rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25)   Kraków, Poznań, Warszawa (LOT -
samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN
Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.   Przeloty do Zadaru: Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 335 PLN - 23 kg - 375 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25)   Kraków, Poznań, Wrocława (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny
(40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145 zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -
225 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk, Warszawa
Modlin (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145 zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 225 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa  Berlin Schonefeld
(Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145 zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia
bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 265 PLN  Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Rzeszów, Warszawa (LOT - samolot
rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli
bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. 
Opis kraju: 
CHORWACJAWakacje w Chorwacji to gwarancja udanego wypoczynku dla całej rodziny. Kraj ten uważa się za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie Środkowej, głównie za sprawą malowniczych plaż,
krystalicznych wód Adriatyku, skalistych pasm górskich, dzikiej natury i przyjemnego śródziemnomorskiego klimatu. Chorwacja to państwo usytuowane na półwyspie Bałkańskim, z dostępem do Morza
Adriatyckiego. Graniczy bezpośrednio z Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Węgrami, Serbią oraz Słowenią. Krystaliczne wody Adriatyku, przepiękne plaże, malownicze widoki i słoneczna pogoda
utrzymująca się od maja do października powodują, że Chorwacja jest jednym z najczęściej wybieranych przez Europejczyków kierunków wakacyjnych. Nadmorskie kurorty to w większości połączenie
skalistych szczytów z błękitnym morzem, które opływa brzegi gór. Liczne zabytki i urokliwe miejscowości Dalmacji (np. Dubrownik czy Split) powodują, że wczasy w Chorwacji to idealny wybór, aby zapewnić
sobie niezapomniany i komfortowy wypoczynek nad morzem. Bogatą bazę noclegową oferują wszystkie nadmorskie regiony Chorwacji, np.: wyspa Korčula, półwysep Istria, Riwiera Makarska, wyspa Brać,
Kvarner, a w szczególności miejscowości: Malinska, Šibenik, Seget Donji, Rab, Dubrovnik i Moru. Szeroki wybór hoteli i apartamentów zapewni przyjemne wakacje w Chorwacji na każdą kieszeń. Upalna
pogoda, przejrzyste wody Adriatyku, urokliwe zatoczki czy malownicza architektura nadmorskich kurortów to jednak nie wszystko, co oferują wczasy w Chorwacji. Podczas wakacji warto także zwiedzić
liczne dobrze zachowane zabytki, kaplice i klasztory rozsiane po całym kraju, np. Plac Kačić z katedralnym barokowym kościołem św. Marka, Muzeum Muszli, Górę św. Jerzego z Parkiem Przyrody Biokovo,
obserwatorium astronomiczne w Riwierze Makarskiej, jaskinię Samograd w Korčuli bądź wodospady w Istrii. Nie można również zapomnieć o wyjątkowej kulturze tego kraju, obyczajach jego mieszkańców,
przepięknych nadmorskich miasteczkach oraz portach pamiętających zamierzchłe historyczne czasy. Kultura i obyczajeObecnie Chorwacja to kraj, w którym zdecydowaną większość mieszkańców stanowią
katolicy, a do mniejszości narodowych należą bośniaccy muzułmanie oraz prawosławni Serbowie. Językiem urzędowym jest chorwacki, jednak na terenie Chorwacji bez większych problemów można
porozumieć się również w języku angielskim oraz serbskim. Chorwaci to naród bardzo gościnny, otwarty i pełen temperamentu. Należy jednak pamiętać, że ich zwyczaje nieco różnią się od tych panujących
w Polsce (np. podczas powitania mężczyźni nie mają w zwyczaju całować kobiety w rękę). Tradycje chorwackie można zauważyć m.in. w tańcu i muzyce. Przykład stanowi kolo, czyli taniec korowodowy
wywodzący się z antycznych tańców kołowych.KuchniaKuchnia chorwacka bazuje głównie na rybach i owocach morza, które przyrządza się tu na wiele sposobów. Do najpopularniejszych dań należą: dorada z
grilla, bakalar na bijelo (dorsz solony z ziemniakami) czy pečena riba (pieczona ryba, np. z dodatkiem świeżych ziół i cytryny). W Chorwacji chętnie jada się również crni rizot (czarne riso�o z dodatkiem
kalmarów) oraz ośmiornice w różnych postaciach, np. grillowaną czy w postaci dodatku do sałatki. Popularną przekąską w krajach śródziemnomorskich jest börek, czyli ślimak z ciasta filo faszerowany
serem bądź mielonym mięsem. Dla aktywnychWakacje w Chorwacji to okazja nie tylko do leniuchowania na plaży, ale również aktywnego wypoczynku. Na chorwackim wybrzeżu można uprawiać niemal
wszystkie rodzaje sportów wodnych, np. windsurfing, kitesurfing, nurkowanie czy jazda na skuterze wodnym. Rewelacyjne warunki do szaleństw z deską panują m.in. na plaży Zlatni Rat położonej na
malowniczej wyspie Brač w środkowej Dalmacji. Żwirowy cypel uznawany jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych plaż w całej Chorwacji. Centra nurkowania znajdują się między innymi
na wyspie Vis, Brač (w mieście Supetar) czy w niewielkiej miejscowości rybackiej Jezera usytuowanej na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy Murter. Fani aktywnego wypoczynku w Chorwacji mogą także
skorzystać z licznych tras rowerowych czy spacerowych lub wybrać się na pieszą wycieczkę górskimi szlakami turystycznymi.Co warto kupić?Nieoficjalnym symbolem Chorwacji jest lawenda. Najpiękniejsze
pola lawendy znajdują się w Velo Grablje na malowniczej wyspie Hvar, którą uznaje się za jedną z najpiękniejszych wysp na świecie. Okres kwitnienia tej rośliny ma miejsce na przełomie czerwca i lipca,
dlatego jest to najlepszy czas na podziwianie bajecznego krajobrazu skąpanego we fiolecie, a także na kupienie pamiątki w postaci olejku lawendowego czy woreczka wypełnionego gałązkami tej rośliny.
Wczasy na Chorwacji to również okazja, aby odwiedzić winnicę i zaopatrzyć się w butelkę lokalnego wina czy wyśmienitej oliwy z oliwek, jaką można dostać na każdym targu. PogodaPogodnie, ciepło i
słonecznie w Chorwacji jest od maja do października. W Dalmacji do najcieplejszych miesięcy należy lipiec, sierpień i wrzesień z temperaturami w granicach 30. Nieco niższe temperatury panują w głębi
Chorwacji, gdzie występuje klimat umiarkowany (w okresie wakacyjnym 2026). Przydatne zwrotyTak [wymowa: da"]. Nie [ne"]. Dziękuję / M [błagodarja" / mersi"].Proszę bardzo [molja"].Dzień dobry
[dobyr den"].Do widzenia ! [dowiżdane"].Przepraszam [syżaljawam"].Proszę powtórzyć , [Molim te, ponovite"]. Dlaczego Chorwacja?Urlop w Chorwacji to idealne miejsce dla wszystkich miłośników
ciepłych i słonecznych miejsc, którzy chcą przeżyć niezapomniane wakacje nad morzem. Krystaliczne i ciepłe wody Adriatyku zachęcają do kąpieli, piaszczyste plaże do długich spacerów brzegiem morza, a
niezwykła przyroda do kontaktu z naturą. Chorwacja szczyci się wieloma przepięknymi regionami, które są doceniane i zachwalane przez turystów na całym świecie. Czeka tam na nich wiele atrakcji w
postaci zabytków, urokliwych miasteczek, parków narodowych, przepięknych plaż, zatoczek i portów. Nieoceniona jest również otwartość i życzliwość rodowitych mieszkańców. Chorwacja z dziećmi to
świetny pomysł, aby zapewnić pociechom niezapomniane wakacyjne przygody. Co ważne, do Chorwacji można komfortowo dostać się samolotem (np. z lotniska w Krakowie) bądź pojechać samochodem.
Rezerwując urlop z dużym wyprzedzeniem, mamy większe szanse na niezapomniane wakacje w najlepszej cenie.Informacje praktyczneWymagane dokumenty: Przyjeżdżając do Chorwacji, obywatele Unii
Europejskiej, nie mają obowiązku posiadania paszportu. Dorośli mogą wjechać do kraju jedynie na podstawie aktualnego dowodu osobistego, a dzieci ważnego dokumentu tożsamości, np.
paszportu. Waluta: Walutą obowiązującą w Chorwacji jest kuna chorwacka, w skrócie HRK. Jedna kuna dzieli się na 100 lip. Wahania kuny w odniesieniu do polskiej złotówki są niewielkie. Zatem 1 kuna to
około 0,57 zł, z kolei 1 EURO to 7,4 kuny chorwackiej.Ceny: Ceny w Chorwacji są zróżnicowane. Owoce i warzywa zakupione u lokalnych rolników na straganie mogą być nieco wyższe niż w sklepie, jednak
możemy być pewni, że produkty są świeże i smaczne. Butelka wody (1,5 l) kosztuje około 2,5 PLN, kawa około 17 PLN, piwo około 56 PLN, a chleb około 3 PLN.Czas: W Chorwacji nie występuje różnica
czasowa względem Polski. Napięcie: 220 V, 50Hz.Szczepienia: Szczepienia zalecane przed wyjazdem do Chorwacji: tężec, błonica, wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B), wirusowe zapalenie
wątroby typu A (WZW A).Ambasady: Ambasada RP Krležin Gvozd 310000 ZagrebTel. (0-03851) 489-94-44, fax. (0-03851) 483-45-77e-mail: zagrzeb.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.zagrzeb.msz.gov.pl
Ambasada Republiki Chorwacji Ignacego Krasickiego 2502-611 Warszawatel. (0-22) 844 23 93, 844 39 94, fax. (0-22) 844 48 08e-mail: croemb.warszawa@mvep.hrwww: pl.mvep.hr/pl/ WAŻNE:z uwagi
zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


