
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Riwiera Zadarska – region z Dalmacji położony w najbardziej urozmaiconej części Adriatyku, pełnej małych 
zatok, wysp i wysepek. To także świetna baza wypadowa dla pragnących zwiedzania turystów. Bliskość Zadaru, 
zwanego „chorwackim małym Rzymem”, parków narodowych takich jak Wodospady Rzeki Krka, Park Narodowy 
Paklenica czy Archipelag Wysp Kornati oraz niewielkie oddalenie od cennych, zabytkowych miast jak 
Szybenik, Split czy Trogir czyni Riwierę Zadarską niezwykle atrakcyjnym celem urlopu. 
Drage - malutka miejscowość Riwiery Zadarskiej, położona 10 km od Biogradu, idealna dla miłośników wypoczynku z 
dala od zatłoczonych kurortów. Czyste morze, piękne plaże, długie deptaki wzdłuż brzegów, las sosnowy dający 
przyjemny cień w upalne dni, bezpośredni kontakt z lokalną kulturą i zwyczajami oraz niezwykle atrakcyjne krajobrazowo 
i architektonicznie otoczenie zachęcają do spędzenia wakacji w Drage. Atutem miejscowości jest również bliskość parku 
przyrody „Jezioro Vransko”, stanowiącego rezerwat ornitologiczny i stwarzającego możliwość kąpieli słodkowodnej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Świadczenia: 
zakwaterowanie: 
 4 noclegi w pensjonacie ***  w miejscowości 
Drage oraz w przyległym pensjonacie. 
Przytulny, rodzinny pensjonat Galeb*** położony 
jest ok. 500m od żwirkowo – piaszczystej plaży, 
przystosowany do obsługi polskich grup  
( możliwość porozumienia się w jęz. 
polskim). Pokoje 3 -osobowe z balkonem lub 
tarasem, z pełnym węzłem sanitarnym  
( łazienka z wc i kabiną prysznicową).  
Na parterze hotelu znajduje się recepcja, bar, 
restauracja oraz kącik TV/SAT.  
 
  w y ż y w i e n i e :   
 
HB – 4 śniadaia w formie bufetu, 4 obiadokolacje – 
menu serwowane, złożone z 4 dań 
( zupa, drugie danie, sałatki-bufet, deser). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w drugim dniu imprezy, 
ostatnim śniadanie w szóstym dniu. 
 
przejazd autokarem turystycznym 
 ( klimatyzacja, wc, dvd, caffe-bar) w obie strony 
 
wycieczki autokarowe do Splitu i Trogiru, na 
wodospady rzeki Krka, do Szybenika, do 
Zadaru  
 
ubezpieczenie KL i NNW 
opiekę pilota na trasie 
- usługę przewodników lokalnych 
 
Dodatkowo płatne: 
obowiązkowa taksa klimatyczna w kwocie 1 
Euro/os za każdy dzień pobytu. Dzieci od 12  
do 18 lat 0,50 Euro za każdy dzień. 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  
  ok. 20Euro 

Ramowy program: 
Dzień 1 
Wyjazd o godz. 16.00,.  Przejazd przez Czechy, Węgry/Austrię, 
Słowenię do Chorwacji. 
Dzień 2 
Przyjazd w godzinach rannych.. Zakwaterowanie w  
pensjonacie. Spacer po okolicy, odpoczynek.  
Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 3 
Śniadanie. Całodniowa wycieczka autokarowa - przejazd do  
Trogiru – zwiedzanie uroczego , portowego miasteczka z 
 zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, 
stanowiącego perełkę Dalmacji Środkowej. Następnie przejazd  
do Splitu – słynącego z bogatej i burzliwej historii. Zwiedzanie 
doskonale zachowanego kompleksu zabudowań otoczonych  
murami obronnymi, składającego się na rzymski pałac Cesarza 
Dioklecjana. Powrót do pensjonatu. Obiadokolacja. Nocleg.  
Dzień 4 
Śniadanie. Wycieczka do Zadaru- miasta nazywanego „małym 
chorwackim Rzymem”, słynącego z bogatej, ponad 3000-letniej 
historii. Zwiedzanie m.in. pozostałości rzymskiego Forum,  
kościoła Św. Donata, katedry św. Anastazji. Powrót do 
pensjonatu. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg 
Dzień 5 
Śniadanie. Wycieczka na Wodospady Rzeki Krka-  spacer po 
 parku wzdłuż kaskad i wodospadów z możliwością kąpieli pod  
jednym z nich. Wizyta w starym młynie wodnym i kuźni. Przejazd  
do Szybenika. Krótka wizyta w zabytkowym centrum miasta  
portowego, rozbudowanego na zboczu i otoczonego dawnymi 
twierdzami obronnymi.- katedra św. Jakuba, Powrót do pensjonatu. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
Dzień 6 
Śniadanie. Pakowanie bagaży. Czas wolny. Wyjazd w drogę 
powrotną ok godz. 17.00. Przejazd przez Słowenię,  
Węgry/Austrię, Czechy do Polski 
Dzień 7  Przyjazd w godz. południowych. 
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