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Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjątkowy wyjazd 
studyjny do CHORWACJI. 

 

Termin wyjazdu: 11 – 15 września 2019 r. /5 dni/ 
 
HARMONOGRAM WYJAZDU:  
 

1 DZIEŃ /11.09.2019 – środa/ 

Godz.12.00 

Zbiórka Uczestników wycieczki na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie w hali odlotów przy 
punkcie informacji. Odprawa bagażowa. Bagaż główny 23 kg i podręczny 8 kg.  

Godz. 14.05 Wylot do Splitu. Przelot Polskimi Liniami Lotniczymi 
LOT. 

Godz. 16.05 Przylot do Splitu. 

Transfer do HOTELU JADRAN ***w m. Seget Donij w Chorwacji  

www.hotel-jadran.com/hr/fotogalerija.  

Zakwaterowanie. Kolacja w formie bufetu. 

Wieczorek dalmatyński z poczęstunkiem i muzyką na żywo. 

Możliwość spróbowania specjalności kuchni dalmatyńskiej przygotowanych w tradycyjny sposób  
i zabawienia się przy taktach muzyki regionalnej. 

Nocleg. 

2 DZIEŃ /12.09.2019 – czwartek/ 

Śniadanie w formie bufetu. Spotkanie z przewodnikiem. Wyjazd autokarem na zwiedzanie Trogiru  
i Splitu.  
TROGIR to jedna z pereł dalmatyńskiego wybrzeża, otoczona wodami Adriatyku z plątaniną uliczek, 
labiryntem przejść, zabytkowymi świątyniami i pałacami.  
Zobaczymy: katedrę św. Wawrzyńca, ratusz miejski, kościółek św. Sebastiana, lożę miejską, promenadę 
trogirską i twierdzę Kamerlengo. 
SPLIT – ta dumna stolica Dalmacji, co roku swoim urokiem, 
bogactwem zabytków, ciekawą historią i niepowtarzalnym 
położeniem, przyciąga tysiące turystów nie tylko z Europy, ale i z 
najodleglejszych zakątków świata, którzy rozkoszują się 
odmiennością tego miasta.  
ZOBACZYMY: katedrę św. Dujama, pałac Dioklecjana, ratusz 
miejski, baptysterium, promenadę splicką oraz 4 bramy 
pałacowe.  
Po zwiedzaniu każdego z miast z licencjonowanym przewodnikiem polskojęzycznym zaplanowany będzie 
czas wolny na zakup pamiątek, wypicie kawy, posmakowanie wyśmienitych lodów i zrobienie 
pamiątkowych zdjęć. 
Przyjazd od hotelu. Czas wolny, kolacja w formie bufetu. Nocleg. 
 

http://www.hotel-jadran.com/hr/fotogalerija
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Werona 3 DZIEŃ /13.09.2019 – piątek/ 

Śniadanie w formie bufetu. Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie wodospadów Krka i Šibenika. 
KRKA to jeden z ośmiu parków narodowych w Chorwacji, a 
jednocześnie najmłodszy z nich. Sama rzeka Krka uważana jest 
za jedną z najpiękniejszych krasowych rzek w Chorwacji, która 
na swojej długości tworzy szereg wodospadów i jeziora. 
Najpopularniejszym i najczęściej odwiedzanym wodospadem 
jest Skradinski Buk, który tworzy 17 kaskad. Spacerując ścieżką 
dydaktyczną możemy podziwiać jego piękno, rozkoszować się 
szumem wody odbijającym się od trawertynowych kaskad, 
podziwiać jego bogatą florę i faunę. U jego podnóża, w 
malowniczej scenerii znajdziemy wytchnienie i czas na 
skorzystanie z kąpieli w słodko-słonej wodzie. Podczas naszej wyprawy będziemy też mieli okazję 
przepłynąć statkiem ostatnim fragmentem Krki przed jej spektakularnym ujściem do Adriatyku. 
Naszą wycieczkę urozmaici także wizyta w stolicy województwa szybeńsko-knińskiego- Šibeniku.  
ŠIBENIK to jednocześnie najstarsze i najmłodsze miasto chorwackie, to miasto, które od zalążka 
zostało stworzone przez Słowian.  
ZOBACZYMY: katedrę św. Jakuba, lożę miejską, kościół św. Barbary, kościół św. Jana, pałace rodzin 
szlacheckich oraz budynek teatru narodowego. 
Po zwiedzaniu zabytkowej części miasta udamy się na czas wolny.  
Po powrocie do miejsca zakwaterowania czas wolny, kolacja w formie bufetu. Nocleg. 

4 DZIEŃ /14.09.2019 – sobota/ 

Śniadanie w formie bufetu. Wyjazd na Fish Picnic, który organizujemy z Trogiru na okoliczne 
dalmatyńskie wyspy. Jest to całodzienny rejs statkiem, z przystankami na kąpiel, opalanie się i obiad. 
Jednym z naszych 2 głównych celów jest wyspa Šolta. Šolta to trzynasta co do wielkości wyspa 
chorwacka.  
Wyłania się ona z lazurowej muszli morza i nieba. Jest to wyspa 
rybaków i rolników. Słynie z wysokiej jakości winnic, drzew 
oliwkowych oraz bardzo cenionego domowego miodu. 
Obdarzona jest licznymi zatokami, idealnie nadającymi się do 
opalania i kąpieli w kryształowo czystej wodzie.  
Po obejrzeniu panoramy Drvenika, nasz pierwszy przystanek to 
Maslinica-stara, maleńka, rybarska wioska na wyspie Šolta, 
idealna destynacja dla tych , którzy szukają spokoju, 
wypoczynku i relaksu z dala od szarej codzienności. Z tego 
urokliwego miejsca rozpościera się przepiękny widok na zatokę i siedem mniejszych wysepek. 
Naszym drugim przystankiem jest wyspa Čiovo. To kolejna wyspa Środkowej Dalmacji. Čiovo połączone 
jest z Trogirem mostem zwodzonym.  
W południowej części wyspy, w zatoce Rat, zaprosimy Państwa na obiad i degustację ryb adriatyckich, 
wina i rakiji. Dla Państwa przygotowaliśmy niespodziankę w postaci muzyki na żywo. Po obiedzie będą 
mieli Państwo okazję zabawić się przy muzyce na żywo w wykonaniu trogirskich artystów, a także 
skorzystać jeszcze raz z morskiej i słonecznej kąpieli.  
Ta całodzienna wyprawa pozwoli nam przybliżyć klimat Dalmacji, niepowtarzalnego, krystalicznie 
czystego morza i przepięknych wysp, atmosferę czarujących zatoczek i nietkniętych ręką ludzką 
krajobrazów. 
W cenie wycieczki (czas trwania około 7 h) wliczony jest rejs, poczęstunek na statku - rakija, sok  
i słodkości, obiad – ryby z grilla, pieczone na prawdziwym ogniu (ewentualnie mięso), surówka, wino, 
woda, sok i kawa.  
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Prosimy o zabranie ze sobą strojów kąpielowych, ręczników, olejków do opalania, ewentualnie butów do 
kąpania.  
Wypłynięcie około 9.00 h-10.00 h, powrót około 16.00 h-17.00 h. 
Powrót do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 
 

5 DZIEŃ /15.09.2019 – niedziela/ 

Śniadanie w formie bufetu. Wykwaterowanie z hotelu.  
Transfer na lotnisko. 
Godz.14.00 Wylot do Polski.  
Godz.16.00 Przylot do Warszawy.  
Zakończenie wyjazdu szkoleniowego. 
 

Cena: 2 990 PLN/uczestnika  

 

UWAGA: CENA NIE ZAWIERA: 

 Dopłaty do pokoju 1 os. 
 Opłaty za napoje do obiadokolacji  
 Opłaty klimatycznej w kwocie 1,5 euro os/dzień płatna przez każdego z uczestników  

w dniu przyjazdu w recepcji hotelu 
 

 
 
 
 
 

CENA ZAWIERA: 

 Przelot samolotem PLL LOT na trasie: Warszawa – Split– Warszawa 
 opłaty lotniskowe 
 Zakwaterowanie w hotelu *** 
 Wyżywienie wg programu: 4 śniadania,  
 3 kolacje, 1 wieczorek dalmatyński z poczęstunkiem i muzyką 
 Zwiedzanie Splitu i Trogiru,  
 Zwiedzanie wodospadów Krka  
 Zwiedzanie Sibeniku 
 Zwiedzanie wyspy Solta 
 Zwiedzanie wyspy Ciovio 
 Bilety wstępu: Wodospady Krka, 
 Katedra w Trogirze, Katedra w Splicie, 
 Katedra w Sibeniku. 
 Rejs statkiem z poczęstunkiem( Fish picnic) 
 Polski przewodnik  
 Opieka pilota na całej trasie oraz w trakcie realizacji programu zwiedzania 
 Transfer autokarem lotnisko – hotel – lotnisko   
 Ubezpieczenie NNW i KL (TUIR SA AXA 20 000€) 
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ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY 

pod adresem Piotr.Ulinski@frbs.org.pl  

do dnia 19 sierpnia 2019 r.  

ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 1.000,00 zł  

należy wpłacić na konto bankowe Fundacji do dnia 19 sierpnia 2019 r.: 

50 1930 1190 2013 1336 3062 0001  

a pozosta łą  część  kwoty do dnia 6 września 2019 r.  
 

 
Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym wyjazd studyjny rozliczany jest na 
podstawie Faktury Vat Marża. 
 

Prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. 
 

 

mailto:Piotr.Ulinski@frbs.org.pl

