
SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ, KLUBÓW SPORTOWYCH, KOLEKTYWÓW – 2019 
10-DNIOWE WYCIECZKI POBYTOWE (PIĄ-NIE) 

Chorwacja – OMIS – Nemira – pensjonat Sovulj**  

Omis Riwiera składa się z  szeregu większych lub mniejszych piaszczystych i żwirowych plaż, otoczonych bujną roślinnością 
śródziemnomorską. Wśród tej atrakcyjnej riwiery usadowiło się starożytne pirackie miasteczko Omis. Powstało przy samym ujściu 
rzeczki krasowej Cetina, bezpośrednio przy bramie naturalnej drogi, która prowadzi przez rzeczny kanion do centrum kraju i przy 
tym odkrywa nam cetinskie wyspy miłości (przepiękne miejsce wycieczkowe), młyny Radmana i słynne wodospady Mała i Wielka 
Gubawica niedaleko miejscowości Zadvarja. Nad wszystkimi tymi osadami czuwają nagie, kamienne zbocza Mosoru i Omiška 
Dinara (Gór Dynarskich). Mur kamienny jest przerywany tylko przy ujściu rzeki Cetiny obok niedalekiej miejscowości Omis. 
Zapewnia skuteczną ochronę przed zimowymi wiatrami i dlatego na zielonych zboczach pod srebrno szarym górskim masywem 
dobrze się powodzi nie tylko drzewom oliwowym, figowym, lotoroślom wina, ale również dojrzewają tutaj cytryny i pomarańcze. 
Morze ukształtowało wielką ilość większych i mniejszych plaż z nawarstwieniami czystego piasku i białych kamyków.  
 
Pensjonat SOVULJ znajduje się w miejscowości Nemira – małym ośrodku turystycznym, 2 km od centrum miasta Omis. 
Zakwaterowanie jest w bardzo ładnych dwu i trzyosobowych pokojach, wszystkie z balkonem i widokiem na morze. Częścią 
składową pensjonatu jest jadalnia, którą uzupełnia przeszklony taras z widokiem na morze. Pensjonat ma do dyspozycji również 
salę pingpongową i parking.  
Plaża żwirowa, 100 m od pensjonatu, drogą po schodach.  
Wyżywienie – częściowe wyżywienie (HB), kuchnia czesko-chorwacka    
 
Terminy i ceny dla 1 osoby:  
24. 05. – 02. 06. 2019……… 4.700,- CZK/dorosł., 3.600,-CZK/dzieci do 12 lat  
31. 05. – 09. 06. 2019 ……… 4.800,- CZK/dorosł., 3.800,-CZK/dzieci do 12 lat 
07. 06. – 16. 06. 2019 ……… 4.800,- CZK/dorosł., 3.800,-CZK/dzieci do 12 lat 
14. 06. – 23. 06. 2019 ……… 4.800,- CZK/dorosł., 3.800,-CZK/dzieci do 12 lat 
23. 08. – 01. 09. 2019 ……… 4.700,- CZK/dorosł., 3.600,-CZK/dzieci do 12 lat  
30. 08. – 08. 09. 2019 ……… 4.500,- CZK/dorosł., 3.400,-CZK/dzieci do 12 lat 
Po uzgodnieniu możliwe są również inne terminy (piątek – niedziela) 
 
Cena obejmuje:  
częściowe wyżywienie (HB), zakwaterowanie w 2, 3 i 4 osobowych pokojach z balkonem i widokiem na morze, usługi rezydenta 
BP, bielizna pościelowa, obowiązkowe ubezpieczenie Biura Podróży zgodnie z Ust. nr. 159/1999 Dz.U., taksa pobytowa 
 
Zniżki:  dla każdych 10 płacących osób – 1 osoba gratis,  

przy ilości 40 płacących osób – 4 osoby gratis 
 
Transport (dojazd): zapewnimy luksusowe klimatyzowane autobusy o pojemności 34, 49, 57 osób. Cena za 1 os. ok. 2.400,- CZK 
(przy 40 płacących osobach).  

 
Wycieczki fakultatywne: 
półdniowa wycieczka po rzece Cetina* całodniowy rejs na wyspę Brač lub Hvar z posiłkiem* zwiedzanie miasta Split* Šibenik* 
rafting na rzece Cetina* wspinaczka w kanionie Cetina* pasmo górskie Biokovo – wycieczka na najwyższą górę Biokova  
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