Informacje praktyczne:
W Dalmacji panuje klimat śródziemnomorski, a lato jest bardzo gorące, dlatego radzimy zabrać ze sobą:
olejki do opalania, nakrycie głowy przed słońcem, lekarstwa osobiste (np. przeciw gorączce, oparzeniom,
uczuleniom, żołądkowe). Lekarstwa powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach.
Miejscową walutą jest kuna (1 zł = ok. 1,8 kuny). Wymiany walut można dokonywać w kantorach bankach,
biurach podróży oraz hotelach. Jako kieszonkowe radzimy zabrać euro, które bez problemów można wymienić
na miejscową walutę. Złotówki również możemy wymienić w miejscowych kantorach, jednak przelicznik nie
zawsze jest korzystny. W Chorwacji honorowane są American Express, Diners Club International, Eurocard
i Master Card, nieco rzadziej Visa, ETN i JCB.
W miasteczku jest poczta (pn-pt 700-2000) i Dom Zdravlja, ul. S. Ivicevicia 2 (tel. 612 033).
Program pobytu wraz z miejscem i godzinami urzędowania rezydenta oraz godzinami posiłków podane będą
w gablocie
informacyjnej
w restauracji,
gdzie
serwowane
będą
śniadania
i obiadokolacje.
Klient jest ubezpieczony od kosztów leczenia na sumę 10 000 EURO, oraz od następstw nieszczęśliwych
wypadków na sumę 15 000 PLN w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Jest to ubezpieczenie podstawowe, nie
obejmuje chorób przewlekłych, sportów ekstremalnych (np: rafting). Prosimy też Państwa aby mieliście przy
sobie europejską kartę ubezpieczeniową, którą można wyrobić w NFZ.
Przy wjeździe do Chorwacji paszport lub dowód osobisty musi być ważny co najmniej 3 miesiące. Wskazane
jest także sporządzenie kserokopii paszportu/ dowodu i innych ważnych dokumentów, ponieważ w razie
kradzieży lub zgubienia ułatwia to placówkom konsularnym odtworzenie dokumentów. Dzieci, które nie
podróżują pod opieką pełnoprawnych opiekunów wymagane jest ich pisemne upoważnienie do przekazania
opieki (najlepiej w języku angielskim).
Chorwackie normy celne nie różnią się od ogólnie przyjętych w Unii Europejskiej. Zakazane jest wwożenie
wszystkiego w ilościach wskazujących na cel handlowy.
Plaża w Makarskiej należy do najpiękniejszych w Chorwacji jest drobno-żwirowa lub żwirowo-kamienista,
bezpłatna, możliwość wynajęcia sprzętu plażowego i wodnego. Ze względu na kamieniste dno morskie
i mogące czasami występować jeżowce warto wziąć ze sobą plastikowe lub gumowe sandały do kąpieli.
Pokoje dostępne w standardzie nie są klimatyzowane (nie ma też wentylatorów) - istnieje jednak możliwość
dopłaty do pokoju z klimatyzacją, w standardowych pokojach nie ma też kuchni i czajników - kuchnie wraz
z całym wyposażeniem posiadają apartamenty dostępne za dodatkową opłatą. Warto też zabrać ze sobą
sportowe obuwie na wycieczki oraz materac na plażę.
Polska placówka konsularna w Chorwacji: Ambasada Polska, Zagrzeb, ul. Krlezin Gvozd 3,
tel. (003851) 4899444, fax.4899420

NASZE biura:

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/279 05 58

Baza autokarowa – Smolnica tel. 32/235 86 38
HEINZ REISEN
Rynek 13B
44-153 Sośnicowice
tel. / 32 238-72-10
pn – pt: 10.00 – 17.00

HEINZ REISEN
Zwycięstwa 14, pok. 12, I piętro
44-100 Gliwice
tel. 32/ 279-05-58
sob: 10.00- 13.00
pon- pt: 10.00 – 17.00
GODZINY ODJAZDÓW

Godzina

Miejscowość

Miejsce postoju

16.50
17.10
17.30
17.50

GLIWICE
ZABRZE
RUDA ŚL. – WIREK
KATOWICE

Plac Piastów, ul. Piwna
Pod mostem WPK, ul. Goethego
CH Domino, ul. Obrońców Westerplatte
PKS, ul. Piotra Skargi

Chętnie przyjmiemy zgłoszenia grup indywidualnych z możliwością przyjazdu autokaru po grupę.

Opłatę za wczasy można zrealizować przelewem:
B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d
Bank PKO S.A o / Gliwice
09 1240 1343 1111 0010 3982 9503
W tytule przelewu prosimy wpisać KRAJ oraz TERMIN wczasów
B.T.K i Z. HEINZ REISEN s.c. jest organizatorem imprezy i jest wpisane do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1003.

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/279 05 58
Baza autokarowa tel: 32/235 86 38
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 13b, tel: 32/238 72 10

Makarska - to przepiękna plaża „Donja Luka”, uważana za jedną z najpiękniejszych w całej
Chorwacji; to wysokie, skaliste góry wprost nad krystalicznie czystym i ciepłym morzem; to także
jedno z największych nasłonecznień w skali Chorwacji i Europy oraz mili i gościnni ludzie
o ciekawej kulturze i obyczajowości z wielowiekową tradycją.
STANDARDOWY PROGRAM WCZASÓW

(12 dni)

1 dzień- wyjazd z Polski, przejazd do Chorwacji - noc w autokarze.
2 dzień - przyjazd do Makarskiej, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3 - 10 dzień - wypoczynek, plażowanie, wycieczki do Dubrownika, Trogiru i Split oraz
wycieczka Mostar+ Medjugorje. Możliwość uczestniczenia w imprezach fakultatywnych.
(9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadokolacji; szczegółowy program pobytu w Makarskiej będzie
podany do wiadomości turystów na miejscu).
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Parku Narodowego „Plitwickie Jeziora” spacer ok. 4 godz. lub zwiedzanie Parku Narodowego KRKA (W zależności od turnusu).
Wyjazd w stronę Polski.
12 dzień - przyjazd do kraju we wczesnych godzinach porannych.

NOWY PROGRAM WCZASÓW

(12 dni)

1 dzień - wyjazd z Polski, przejazd do Chorwacji - noc w autokarze.
2 dzień - przyjazd do Makarskiej, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3 - 10 dzień - wypoczynek, plażowanie, wycieczki do Parku Narodowego Krka i Sibenika,
Peljesac i Korculi oraz wodospady Kravice + Poćitelj i Blagaj. Możliwość uczestniczenia w
imprezach fakultatywnych. (9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadokolacji; szczegółowy program
pobytu w Makarskiej będzie podany do wiadomości turystów na miejscu).
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Zadaru i Ninu. Wyjazd w stronę Polski.
12 dzień - przyjazd do kraju we wczesnych godzinach porannych.

Program wczasów 14 i 10 dniowych jest automatycznie
przedłużony lub skrócony o 2 doby wypoczynkowe !!!

S T A N D A R D O W Y PROGRAM WCZASÓW

Turnus Ilość dni
1.*
2.
3.
4.
6.
7.
9.
10.
12.
13.
14.
15.**

9 dni
10 dni
12 dni
12 dni
12 dni
10 dni
14 dni
12 dni
12 dni
12 dni
10 dni
10 dni

Termin wczasów
25.04 – 03.05.2020
05.06 – 14.06.2020
14.06 – 25.06.2020
23.06 – 04.07.2020
13.07 – 24.07.2020
22.07– 31.07.2020
05.08 – 18.08.2020
16.08 – 27.08.2020
03.09 – 14.09.2020
12.09 – 23.09.2020
21.09 - 30.09.2020
28.09 – 07.10.2020

Cena
Wycieczka
Cena z 4 wycieczkami z wycieczką
nr 4
nr 4
BIH - HR
1 459 zł
1 659 zł
1 499 zł
Plitvice
Plitvice
2 029 zł
1 799 zł
2 149 zł
1 899 zł
PN Krka
2 219 zł
1 949 zł
Plitvice
1 949 zł
1 699 zł
Plitvice
2 429 zł
2 149 zł
Plitvice
2 179 zł
1 899 zł
PN Krka
1 979 zł
1 699 zł
Plitvice
1 879 zł
1 599 zł
Plitvice
1 659 zł
1 499 zł
Plitvice
HR – MNE - BIH
1 559 zł

CENA Z WYCIECZKAMI obejmuje:

1.
2.
3.
4.

CENA ZAWIERA !!! (dotyczy obydwu programów):
•
•
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem klasy LUX (kawa / herbata 1szt./os. - GRATIS)
ubezpieczenie NNW i KL – SIGNAL IDUNA
opłatę noclegów
wyżywienie: śniadania oraz obiadokolacje
opłatę klimatyczna
opiekę pilota – rezydenta
wycieczki wymienione w programie
podatek VAT

Zniżki:

Dzieci do 4 lat – 550 zł (warunek – nocleg i wyżywienie z rodzicami).
Dzieci do 12 lat – 15% zniżki przy dwóch osobach pełnopłatnych.
5% zniżki – trzecia osoba dorosła w pokoju 3-osobowym.
Zaliczka: 29% ceny wczasów (kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek)
Należność za wczasy należy regulować w dwóch ratach. Zaliczka oraz dopłata do całości do 21
dni licząc od daty rozpoczęcia wczasów.
DOJAZD WŁASNY: ceny wczasów z dojazdem własnym dostępne są na naszej stronie

TROGIR + SPLIT
(lista światowego dziedzictwa UNESCO)
DUBROWNIK
(lista światowego dziedzictwa UNESCO)
PERŁY HERCEGOWINY: MOSTAR(UNESCO) + MEDJUGORJE
W drodze powrotnej PN PLITWICKIE JEZIORA (UNESCO) lub PN KRKA

internetowej www.hrbus.pl oraz pod numerem telefonu 32 / 279 05 58 (możliwość uczestnictwa
w wycieczkach tylko w przypadku wolnych miejsc, po opłaceniu polskojęzycznych przewodników).

CENA NIE ZAWIERA tylko :

ZAKWATEROWANIE: W pensjonatach prywatnych: pokoje 2,3 – osobowe
z łazienkami. Pensjonaty są oddalone od plaży ok. 400 – 650 metrów.

•
•
•

Pokoje posiadają mały balkon, czasami zamiast balkonu jest większy taras (wspólny dla
kilku pokoi). Jest też kilka pokoi na parterze, wtedy przed domami są tzw. „ogródki” czyli
wyznaczone miejsca w których ustawiane są stoliki i krzesła.

opłaty za polskojęzycznych przewodników – ok. 20€/os. (w wersji z wycieczką nr 4 – Plitwickie Jeziora)
biletu wstępu do PN PLITWICKIE JEZIORA – ok. 150 kuna (maj,wrzesień), ok. 250 kuna (pozostałe miesiące)
bilet wstępu do PN KRKA – ok. 150 kuna / osoba dorosła

N O W Y PROGRAM WCZASÓW

Turnus Ilość dni

Termin wczasów

Cena
Wycieczka
Cena z 4 wycieczkami z wycieczką
nr 4
nr 4

WYŻYWIENIE: Restauracja “Złota Muszla” położona ok. 400 metrów od plaży.
Pensjonaty są od niej oddalone najdalej do ok. 300 metrów.

5.

14 dni

02.07 – 15.07.2020

2 429 zł

2 149 zł

8.

10 dni

29.07 – 07.08.2020

1 949 zł

1 699 zł

Zadar+Nin

Śniadania – w formie bufetu (szwedzki stół) i obiadokolacje – serwowane, trzydaniowe
(zupa, danie główne i deser). Napoje owocowe (w formie bufetu) oraz pieczywo do
obiadokolacji są w cenie !!!

11.

12 dni

25.08 – 05.09.2020

2 079 zł

1 799 zł

Zadar+Nin

Dodatkowe świadczenia – na życzenie klienta:

Zadar+Nin

CENA Z WYCIECZKAMI obejmuje:

1.
2.
3.
4.

PN KRKA + SIBENIK (lista światowego dziedzictwa UNESCO)
BLAGAJ, POCITELJ (UNESCO)+ wodospady KRAVICE
Półwysep PELJEŚAC + KORCULA
W drodze powrotnej ZADAR + NIN

•
•
•

CENA NIE ZAWIERA tylko :

• opłaty za polskojęzycznych przewodników – ok. 20€/os. lub ok. 4€/os. dla wczasów z wycieczką nr 4
• Wodospady Kravice wstęp ok. 5€
• opłaty za transfer statkiem Orebić – Korcula – Orebić – ok. 3€
• biletu wstępu do PN Krka ok. 150 kuna oraz Katedra w Śibeniku - ok.25 kuna.
* Turnus 1 - nocleg w Sarajewie, 5 noclegów w Chorwacji
** Turnus 14 - 3 noce w Makarskiej, 3 noce w Czarnogórze, 1 noc w Sarajewie

•

•

Pokoje z klimatyzacją – dopłata 14 zł za osobę/na dzień.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji apartamentu.
Możliwość wyboru między 2 zestawami obiadowymi – dopłata 45 zł (55zł) za osobę/na turnus 12 (14)
dniowy. Dopłata ta pozwala wybierać na każdy kolejny dzień, na danie główne, danie mięsne albo rybę.
Pierwszego dnia serwowane jest dla wszystkich danie mięsne. W Dalmacji ryby są miejscową
specjalnością. Po dokonaniu dopłaty będzie można spróbować wiele pysznych ryb z wód Adriatyku. Bez
dopłaty nie ma możliwości wyboru i serwowane są głównie mięsne.
Na miejscu można także skorzystać z wielu innych wycieczek fakultatywnych organizowanych przez
miejscowe agencje m in: rejs statkiem na wyspy HVAR I BRAĆ, wycieczkę do Parku Przyrody Gór
Biokovo., rafting (w przypadku raftingu wymagane dodatkowe ubezpieczenie, obejmujące sporty
wysokiego ryzyka !!!).
Klienci wykupujący wczasy z wycieczką nr 4 mogą zakupić na miejscu fakultatywnie te wycieczki –
cena jednej wycieczki wynosi około 45 €.

