
 CHORWACJA – KARLOBAG- HOTEL ZAGREB*** 
 

Zakwaterowanie:  
Hotel *** idealnie położony, tuż przy morzu w uroczym Karlobagu - malowniczej miejscowość u podnóża 
gór Velebit, z prześlicznym widokiem na wyspę Pag. Widoki są jeszcze piękniejsze gdy wdrapiemy się na 
szczyt. To cudowne połączenie gór z morzem, z uroczym małym portem, starym miastem, kameralnymi 
tawernami. Miejscowość wypoczynkowa z zachowanym klimatem małego rybackiego miasteczka. 
 
Podczas pobytu można skorzystać z animacji dla dzieci i dorosłych (w terminach między 16.06 a 31.08), muzyką na 
żywo 5 razy w tygodniu (27.06-20.09) i SPA. Każdy gość otrzyma bezpłatnie godzinny pobyt w saunie i zniżkę 25% na 
wybrane usługi /masaże i yaccuzzi/ Wellness. 

 
W hotelu: 

• odkryty basen kąpielowy /czynny od początku 
czerwca do końca września/, 

• kryty basen kąpielowy, 
• restauracja, 
• bar, 
• strefa SPA, 
• boiska do koszykówki, siatkówki, minigolf. 

Plaża: ok. 50 m, betonowo- żwirowa. 

Pokoje: Pokoje 2-osobowe i 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek. Wszystkie pokoje wyposażone w: 
• prywatną łazienkę,  
• TV, 
• klimatyzację, 
• małą lodówkę (typu minibarek), 
• WiFi. 

 
Pokoje usytuowane są w budynku głównym lub pawilonach: 
Pawilony: 

• typ D -pokoje 2-osobowe, 
• typ D1 - pokoje 2-osobowe z możliwością 1 dostawki, 
• typ D2 - pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek 



 
Budynek główny, częściowo nowe meble, pokoje odnowione, z 
balkonem: 

• Typ D2L - pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek z 
balkonem, 

• Typ D2M - pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek z 
balkonem w kierunku morza. 

Wyżywienie:  

• HB+: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu oraz napoje do obiadokolacji (nielimitowany dostęp 
do wody, lokalnego piwa, wina, soku itp. na terenie restauracji podczas obiadokolacji + "welcome 
drink" w dniu przyjazdu) 
 
lub za dopłatą (500 zł/1 osoba/1 turnus): 

• All inclusive Plus: śniadanie w formie bufetu, lunch w formie bufetu z napojami, obiadokolacja w 
formie bufetu z napojami. Bezpłatne napoje - piwo, wino, brandy, wódka, grappa, cola, fanta, woda, 
kawa, lokalna cola i ciasteczka w barze w godz. 11.00-21.30 oraz napoje - piwo, cola, fanta, woda 
przy basenie w godz. 10.00-19.00. 

RAMOWY PROGRAM:  

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych (ok. 
20:00). 
 
2 DZIEŃ: przyjazd na miejsce w godz. przedpołudniowych, 
czas wolny, ok. godz. 15.00 zajmowanie pokoi, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
3-8 DZIEŃ: plażowanie, wypoczynek, wyżywienie wg 
wybranego wariantu, nocleg. 
 
9 DZIEŃ: śniadanie, opuszczenie pokoi (do godz. 9.00), czas wolny, wyjazd w drogę powrotną w godzinach 
południowych. 
 
10 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach porannych/przedpołudniowych. 

TERMINY I CENY:  

TERMIN D, D1, D2 D2L D2M 

20.05-29.05.2022 1175 zł 1245 zł 1299 zł  

27.05-05.06.2022 1335 zł 1385 zł 1420 zł 

03-12.06.2022 1335 zł 1385 zł 1420 zł 

09-18.09.2022 1220 zł 1299 zł 1350 zł 

16-25.09.2022 1175 zł 1245 zł 1299 zł  

23.09-02.10.2022 1175 zł 1245 zł 1299 zł  
 
Do cen z tabeli należy doliczyć opłatę obowiązkową- miejscową:  
Opłata miejscowa 50 € osoba dorosła / turnus, dzieci do 12 lat- opłata miejscowa 35  € /turnus. 
 



ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  

• 7 noclegów w pokojach wybranego typu, 
• Wyżywienie HB+ (7 śniadań i 7 obiadokolacji – 

zgodnie z opisem w ofercie) 
• przejazd komfortowym autokarem, 
• opieka polskiego rezydenta, 
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW i BP), 
• korzystanie z animacji dla dorosłych i dzieci   
• jednorazowy, 60 minutowy pobyt z saunie 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wg Rozporz. 

Min. Sportu i Turystyki z dn. 22.12.2020 r. - 10 zł /os./pobyt. 
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Ministra Rozwoju z dn. 22.12.2020 r. - 10 zł/os/pobyt 

CENA NIE ZAWIERA:  
 świadczeń nie zawartych w ofercie oraz dodatkowo płatnych 
 dopłaty do wyżywienia All inclusive plus 
 dopłaty do pokoju 1 osobowego (500 zł/turnus w pokoju 

typu D)  
 
ZNIŻKI (nie dotyczą opłaty miejscowej):  
Trzecia osoba w pokoju: 
- dziecko 1-12 lat - gratis 
- dziecko 12-16 lat - zniżka -50 % 
- dziecko 16-18 lat - zniżka -30 %  
- osoba powyżej 18 lat - zniżka -20 % 

Czwarta osoba w pokoju: 
- dziecko 1-15,99 lat - 50% zniżki, 
- dziecko 16-17,99 lat - 30% zniżki, 
- powyżej 18 lat - 20% zniżki 

 
NA ŻYCZENIE:  

 Pokój 1-osobowy: dopłata 500 zł/turnus do typu D. 
 W przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od 

chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 zł/os./ turnus. 
 Istnieje możliwość doubezpieczenia się i 

podwyższenia stawki ubezpieczenia od kosztów 
leczenia. Przy KL 30.000€ kwota ta wynosi 30 zł/1 
turnus.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  

W pobliżu jest wiele fantastycznych miejsc, które warto 
zobaczyć. Proponujemy wycieczki autokarem do: 

• Rejs statkiem z Karlobagu na wyspę Pag. Start o 
godzinie 10.00. Z pokładu rozciąga się przepiękna 
panorama kanału Velebit z wrotami do Pagu. W mieście 
Pag będzie czas na spacer po starówce, kawę czy lody - ok. 2godziny. Następnie przepłyniemy Zalewem 
Paszkim na wypoczynek i kąpiel w Metajni, rybackim miasteczku, w którym wciąż można znaleźć naturalne 



plaże. Na statku czeka nas drobny poczęstunek lokalnym aperitivem i lemoniadą. Powrót planowany na 
godz. 17.00.  

Cena od osoby: ok. 18€ 

• Zadar – miasto stawiane na równi z Wenecją i Dubrownikiem. Stare Miasto Zadar to serce miasta i jedna z 
najpiękniejszych chorwackich starówek. Symbolem miasta jest kościół św. Donata, który sąsiaduje z 
największą świątynią w Dalmacji – Katedrą św. Anastazji. Tuż obok – piękna renesansowa dzwonnica, z której 
rozpościera się wspaniała panorama miasta. Ruiny Rzymskiego Forum robią imponujące wrażenie, 
szczególnie gdy są podświetlone wieczorową porą. Zadar ma sporo uroczych zaułków i placyków – do 
jednego z nich Narodni Trg wiedzie główna ulica Široka z kawiarnianymi stolikami. Dawne główne wejście do 
Zadaru stanowiły Brama Morska oraz bogato zdobiona wenecka Brama Lądowa, za którą znajduje się 
malutka przystań jachtową Foša. Muzeum Iluzji, Morskie Organy czy wielki panel słoneczny zwany Pozdrav 
suncu to współczesne atrakcje miasta. 

Cena za osobę dorosłą : ok. 25 euro 
Cena za dziecko do lat 15 : ok. 15 euro 

• Plitvickie Jeziora-to zdecydowanie jedno z najbardziej charakterystycznych i najbardziej znanych miejsc w 
Chorwacji. Park ten nie bez powodu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Największą 
atrakcję stanowi zespół 16 jezior krasowych połączonych ze sobą pięknymi wodospadami. W parku znajdują 
się trasy prowadzące przez drewniane pomosty łączące jeziora i wodospady dają możliwość podziwiania nie 
tylko otaczającego krajobrazu, ale również świata podwodnego.  

Cena za osobę dorosłą :  ok. 25 euro + wstęp do Parku Narodowego Plitvice ok. 40 euro (płatne na miejscu) 
Cena za dziecko do lat 15 : ok. 15 euro + wstęp do Parku Narodowego Plitvice ok. 17 euro (płatne na miejscu) 
INFORMACJE DODATKOWE 

• Na trasie przejazdu odbywają się krótkie postoje na toaletę,  co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o 
czasie pracy kierowców. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ofercie z przyczyn od niego niezależnych.  

• Wymagania językowe: podczas wyjazdu towarzyszy steward / pilot wycieczek, wymagany język polski. 
Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim. 

• Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne:  
każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia 
musi umożliwiać udział w imprezie.  Szczegółowe informacje na https://polakzagranica.msz.gov.pl/ 

• Zwiedzanie odbywa się w grupie, w ramach swojej grupy autokarowej. Program ma charakter ramowy. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot oprowadza w granicach dozwolonych miejscowym prawem 
turystycznym. Nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Bilety wstępu są płatne dodatkowo. 

• Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

• W przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od 
chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to ok. 9,00 zł/1 dzień. 

• Program ma charakter ramowy i może ulec korektom w zależności od miejscowych uwarunkowań oraz od 
preferencji klienta. 

• „Warunki Uczestnictwa” znajdujące się na stronie www.europol.com.pl stanowią integralną część umowy – 
zgłoszenia o uczestnictwo w imprezie turystycznej. Dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed 
dokonaniem rezerwacji.  

 

Magdalena Mann 

 

EURO POL TOUR – Tour Operator 

Tadeusza Kościuszki 37,  

Katowice 40-048 

+48 32 605 30 97,  

Mobile: 603 580 630 

magdalena.mann@europol.com.pl  

www.europol.com.pl 


