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PRZYKŁADOWA OFERTA 
 

TROGIR – SPLIT – KORCULA -DUBROVNIK 
MEDJUGORIE –MOSTAR - PLITVICE                  

 
1 dzień  
- wyjazd w godzinach rannych 
- tranzyt przez Słowację, Węgry  
 -przejazd na nocleg , obiadokolacja                               
                                                                                  
2 dzień   
- śniadanie , przejazd do Neum , po drodze zwiedzanie Trogiru i Splitu 
   Split - Pałac Dioklecjana, Katedra Św. Damiana, Mauzoleum cesarza 

Dioklecjana z wieżą, spacer na wzgórze widokowe, Trogir - (miasto 
wpisane na listę UNESCO, zwane „Małą Wenecją”): średniowieczna 
Katedra Św. Lovro, renesansowy Kościół Św. Sebastiana, Brama 
Północna, gotycki Ratusz  

-  przyjazd do Neum, obiadokolacja, nocleg 
 
3 dzień 
- śniadanie  
- plażowanie, po południu wyjazd do Mostaru zwiedzanie zabytkowego 

centrum miasta: kamienny Stary Most   (wpisany   na listę UNESCO), 
meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnica Kujundziluk 
Carsija (tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną 
kuchnią, meczety, z których dobiegają głosy muezinów wzywających       
do modlitwy) 

- obiadokolacja i nocleg w Neum 
 
4 dzień                                                          
- śniadanie 
- rejs statkiem na Korculę - to przepiękna wyspa środkowej Dalmacji, miejsce urodzenia słynnego 

podróżnika Marko Polo. Jest jednym z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych, położonym            
na cyplu otoczonym wspaniałymi murami obronnymi i zabytkowej starówce: katedra św. Marka, 
Pałac Biskupi, średniowieczny kościół św. Michała 

- obiadokolacja i nocleg w Neum 
 
5  dzień  
- śniadanie  
- wyjazd do Dubrovnika – zwanego „perłą Adriatyku”, miasta 

wpisanego na listę UNESCO, zwiedzanie: Klasztor Franciszkanów, 
Pałac Spoza, Brama Słupów, fontanna Onofrio, Katedra, Twierdza, 
Wieża Zegarowa, mury obronne   

- obiadokolacja i nocleg w Neum 
 
 
6 dzień  
- śniadanie 
- wyjazd do Medjugorie- znanego miejsca pielgrzymkowego                           
w Europie, ośrodka odnowy życia religijnego, miejsca objawień Matki 
Boskiej. W pobliżu miejscowości znajdują się dwa wzniesienia – 
Wzgórze Objawień oraz Góra Krzyża, w centrum miejscowości znajduje 
się Kościół Św. Jakuba  
- obiadokolacja i nocleg w Neum 
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PRZYKŁADOWA OFERTA 

 
7 dzień  
- śniadanie 
- wyjazd z hotelu , po drodze zwiedzanie PN Plitvickich Jezior: Park 

Narodowy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego              
i Przyrodniczego UNESCO – 16 kaskadowych jezior połączonych               
ze sobą wodospadami 

- obiadokolacja i nocleg w Zagrzebiu 
 
8 dzień  
- śniadanie 
- powrót do Polski  
 
 
 
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie  

 

 
 Program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 

 


