DOJAZD WŁASNY: ceny wczasów z dojazdem własnym dostępne są na naszej stronie
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).

Dodatkowe świadczenia – na życzenie klienta:








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 €.
Informacje praktyczne dostępne na www.hrbus.pl

NASZE biura:

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/279 05 58

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

HEINZ REISEN (wynajem)
ul. Wiejska 47d
44-153 Smolnica
tel. 32/ 235-86-38
pon-pt 9:00 – 16:00
GODZINY ODJAZDÓW

Godzina

Miejscowość

Miejsce postoju

16:20
16.50
17.10
17.30
17.50

SOŚNICOWICE
GLIWICE
ZABRZE
RUDA ŚL. – WIREK
KATOWICE

Pętla PKS
Plac Piastów, ul. Piwna
Pod mostem WPK, ul. Goethego
CH Domino, ul. Obrońców Westerplatte
Obok Supersamu 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 Pekao 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
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 13b

C H O R W A C J A
MAKARSKA
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 Omiś+Imotski. 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 w stronę Polski oraz realizacja wycieczki nr 4
zgodnie z planem turnusów.
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 Omiś+Imotski. 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 Zagrzebia. Wyjazd w stronę Polski.
12 dzień - przyjazd do kraju w wczesnych godzinach porannych.

TURNUSY

Turnus
1.

Cena
Cena z 4
Program
z wycieczką
wycieczkami
wczasów
nr 4
----------9 dni 30.04-08.05.2021 Majówka** 1 479 zł

Ilość
dni

Wycieczka
nr 4

Termin wczasów

Plitwice

2.

10 dni

28.05-06.06.2021

Nr 1

1 679 zł

----------

Zadar+Nin

3.

12 dni

14.06-25.06.2021

Nr 1

2 049 zł

1 849 zł

Plitwice

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

12 dni 23.06-04.07.2021
14 dni 02.07-15.07.2021
12 dni 13.07-24.07.2021
10 dni 22.07-31.07.2021
10 dni 29.07-07.08.2021
14 dni 05.08-18.08.2021
12 dni 16.08-27.08.2021
12 dni 25.08-05.09.2021
12 dni 03.09-14.09.2021
12 dni 12.09-23.09.2021
10 dni 21.09 - 30.09.2021

Nr 1
Nr 2
Nr 1
Nr 1
Nr 2
Nr 1
Nr 1
Nr 2
Nr 1
Nr 1
Nr 1

2 149 zł
2 479 zł
2 249 zł
1 949 zł
1 949 zł
2 479 zł
2 199 zł
2 099 zł
1 979 zł
1 879 zł
1 679 zł

1 949 zł
2 279 zł
2 049 zł
1 749 zł
1 749 zł
2 279 zł
1 999 zł
1 899 zł
1 799 zł
1 699 zł
---------

Zadar+Nin
Zagrzeb
Plitwice
Plitwice
Zagrzeb
Zadar+Nin
Plitwice
Zagrzeb
Plitwice
Zadar+Nin
Zagrzeb

CENA NIE ZAWIERA tylko :







opłaty za polskojęzycznych przewodników – ok. 20€/os. lub ok. 5€/os. dla wczasów z wycieczką nr 4
opłaty za transfer statkiem Orebić – Korcula – Orebić – ok. 5€
biletu wstępu do PN KRKA ok. 200 kuna oraz Katedra w Śibeniku - ok.30 kuna.
Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10zł/ osoba – płatne przy rezerwacji, składka
bezzwrotna.
Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł / osoba – płatne przy rezerwacji, składka
bezzwrotna.

CENA ZAWIERA !!! (dotyczy wszystkich 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:
Program nr 1
CENA Z WYCIECZKAMI obejmuje:

1.
2.
3.
4.

TROGIR + SPLIT
(lista światowego dziedzictwa UNESCO)
DUBROWNIK
(lista światowego dziedzictwa UNESCO)
OMIŚ + IMOTSKI
W drodze powrotnej PN PLITWICKIE JEZIORA (UNESCO) lub ZADAR+NIN

CENA NIE ZAWIERA tylko :








opłaty za polskojęzycznych przewodników – ok. 20€/os. (w wersji z wycieczką nr 4)

10% 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.
Kwota zaliczki z powodu odwołania wczasów z powodu pandemii i innych
nieprzewidzianych sił wyższych automatycznie będzie wymieniana na vouchery – brak
możliwości zwrotu gotówki!!
Zaliczka:

biletu wstępu do PN PLITWICKIE JEZIORA – ok. 300 kuna
bilet wstępu do PN KRKA – ok. 300 kuna / osoba dorosła
zwiedzanie wg programu ZADAR+NIN lub ZAGRZEB– ok. 5€/ os
Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/ osoba – płatne przy rezerwacji, składka bezzwrotna.
Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 10zł/ osoba – płatne przy rezerwacji, składka bezzwrotna.

Program nr 2
CENA Z WYCIECZKAMI obejmuje:

1.
2.
3.
4.

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.

PN KRKA + SIBENIK (lista światowego dziedzictwa UNESCO)
OMIŚ + IMOTSKI
Półwysep PELJEŚAC + KORCULA
W drodze powrotnej ZAGRZEB

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

–

osobowe

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

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 !!!

