
Agencja  Turystyczna  „Bajad”    rok założenia  1992 

B.J.K.  Dopierała      zezwolenie  0091 

75-430 Koszalin, ul. Boczna 10 

tel/fax +48943457222, 605675769 

www.bajad.com.pl 

e-mail: biuro@bajad.com.pl 

 

Wycieczka autokarowa do Chorwacji 

w terminie: 

14.07 – 23.07.2020 

 
 

1  dzień  Wyjazd z Koszalina o godz. 16 (parking  przy  ul. Śniadeckich przy hali 

widowiskowo-sportowej). Nocny przejazd do Postojnej. 

 

2  dzień  Pobyt w Postojnej 

Przyjazd do Postojnej i spacer po Postojnskiej Jamie - Jaskinia Postojna należy 

do grupy największych jaskiń na świecie. Licząca dwa miliony lat jaskinia to 

cały system grot, sal i korytarzy o łącznej długości  27 km. Wszystko to 

wyżłobiła rzeka Pivka, wpadająca do podziemnego tunelu niedaleko wejścia do 

jaskini. Przejazd na camping. Zakwaterowanie 

 

3  dzień  Przejazd  Postojna – Lublana – Wyspa Krk 

 Wyjazd do Lublany i 2 godzinne zwiedzanie stolicy Słowenii. Przejazd na 

wyspę Krk. Zakwaterowanie. Czas na wieczorną kąpiel w Adriatyku 

 

4 dzień  Pobyt na wyspie Krk 

Poranne plażowanie i kąpiel. Popołudniowa wycieczka do miasteczka Krk 

 

 

5  dzień Przejazd Wyspa Krk - Zadar 

 Poranny wyjazd  do Zadaru. Zakwaterowanie na campingu. Czas na plażę 

 

 

6  dzień Pobyt w Zadarze 

 Poranne plażowanie. Popołudniowy wyjazd do Zadaru.  Zadar - „stolica” 

północnej Dalmacji. Znajdują się tu liczne muzea i zabytki z najwyższej półki, 

a wszystko w obrębie starówki, między innymi: Plac Pięciu Studni, Brama 

Lądowa i najcenniejszy sakralny zabytek Dalmacji, kościół św. Donata 

 

 

7  dzień  Pobyt w Zadarze- wycieczka do Narodowego Parku Krka 

 Wyjazd do. Narodowego Parku Krka  obejmującego najciekawszy dolny 

odcinek biegu rzeki Krka i obfitującego we wspaniałe cuda natury: spienione 

wodospady, kaskady. Spacer drewnianymi mostkami. Powrót na camping. 

Czas na kąpiel w Adriatyku 

 

 

 

 

 

 

8 dzień Przejazd Zadar - Plitwice 

  Przejazd do Plitwic i zwiedzanie Plitwickiego  Parku Narodowego. 

 Plitwicki Park Narodowy jest najstarszym i największym parkiem 

 narodowym  Chorwacji i zarazem najsłynniejszym parkiem  Europy.  

W jego skład wchodzi  16 kaskadowych jezior położonych tarasowo  

na długości  7 km i połączonych  92 wodospadami. Piękno tego  

niezwykłego zakątka można podziwiać spacerując po drewnianych  

                               mostkach rozpiętych na długości  18 km. Przejazd na camping i zakwaterowanie 

 

9/10 dzień Wyjazd do Koszalina – około godz. 11.00 

 Przyjazd do Koszalina w godzinach rannych. 

 

 

 

 

Cena obejmuje: 1 220 zł plus 150 euro 

 

- cena  w  złotówkach  obejmuje   przejazd  autokarem  z  klimatyzacją 

śniadania  i  obiadokolacje, 

ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna 

namioty organizatora, 

pilotaż 

10zł na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 

 

- cena w euro obejmuje     koszty noclegów na campingach,  

  przejazdy autostradami i parkingi, 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wejścia do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo: 60 euro dzieci do 18 roku życia, 75 euro 

dorośli 
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