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WCZASY na PAGU 
 
Terminy i ceny: 
28.07-06.08.2023 - 690 zł + 495 euro 
18.08-27.08.2023 - 690 zł + 495 euro 
 
Zakwaterowanie: 
Hotel Belvedere 3*, Pag 

 
Zwiedzanie programowe: Novalja, soliny na Pagu, miasto Pag 
Zwiedzanie fakultatywne: rejs statkiem, wycieczka off-road, Zadar 
 
 
Ramowy program wyjazdu:  
 
1.dzień - wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy (rozkład jazdy poniżej - godziny 
i miejsca do potwierdzenia ok. 7 dni przed wyjazdem, wyjazd w godzinach 
popołudniowych / wieczornych). Przejazd tranzytowy do Chorwacji i BiH (nocny 
tranzyt). Po drodze krótkie postoje 
2.dzień - przyjazd do hotelu we wczesnych godzinach popołudniowych (ok. 14.00), 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
3-8. dzień - czas przeznaczony na plażowanie, rekreację, wypoczynek i realizację 
wycieczek programowych i fakultatywnych, 
9.dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu do godziny 9:00, wyjazd w drogę 
powrotną do Polski, przejazd tranzytowy, 
10.dzień - powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych (około 14h podróży z Wyspy 
Pag do granic Polski). 
 
 
CENA ZAWIERA: 
- 7 noclegów w pokojach 2,3,4-osobowych w Hotelu Belvedere 3* w mieście Pag, 
- 2 posiłki dziennie: śniadanie (bufet) + obiadokolacja (serwowana), woda w cenie, 
pozostałe napoje dodatkowo płatne, 
- przejazd komfortowym autokarem turystycznym, 
- opiekę pilota i rezydenta, 
- ubezpieczenie KL 20.000 EUR i NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN 
(ubezpieczenie obejmuje także opcję Covid czyli test i leczenie w przypadku ew. 
wystąpienia choroby lub podejrzenia choroby w trakcie pobytu oraz choroby 
przewlekłe), 
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- wycieczki programowa "Poznaj Pag" - zwiedzanie Starego Miasta Pag, Novalja 
(zwiedzanie i plażowanie), wizyta w solinach oraz wizyta w zakładzie produkcji sera 
- płatna degustacja sera ( 25 euro - dla chętnych), 
 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
- opłaty za serwis podczas wyjazdowej wycieczki programowej - bilet wstępu do solany, 
degustacja wina: 25 euro / os. (dzieci do 12 lat - 15 euro); 
- obowiązkowej (i bezzwrotnej) ustawowej opłaty odprowadzanej przez biuro podróży 
na fundusz TFG i TFP: 20 zł / os.; 
- opłaty za taksę klimatyczną 1,50 EUR/os. dor./doba (płatna na miejscu, dzieci od 12 
do 17 lat 50% zniżki, dzieci do 11 lat taksa gratis), 
- ewentualnych wycieczek fakultatywnych: rejs statkiem, wycieczka off-road 
oraz Zadar (zapisy i płatność u rezydenta); 
- dopłaty do pokoju jednoosobowego 240 euro; 
- napoi do obiadokolacji (wg cennika restauracji), 
- dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu (5% ceny imprezy), 
- OPCJONALNIE: dopłata za gwarancję otrzymania pokoju z widokiem na morze (5 
EURO / doba / pokój), do wyczerpania pokoi (opcja do potwierdzenia w momencie 
rezerwacji); bez dopłaty pokoje będą przydzielane losowo. 
 
 
ZNIŻKI DLA DZIECI OBOWIĄZUJĄCE PRZY DWÓCH OSOBACH PEŁNOPŁATNYCH W POKOJU: 
- Dziecko do 3 lat (nieukończone czyli do 2 lat włącznie) bezpłatnie - na łóżku z rodzicami (lub 
opcja łóżeczka dziecięcego);  
- Dzieci 3 do 8 lat (włącznie) przy minimum dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju - zniżka 
50% ceny w EURO, 
- Dzieci powyżej 9-11 lat i osoby dorosłe przy dwóch osobach pełnopłatnych jako trzecia lub 
czwarta osoba w pokoju (w pokoju 1/2 +1) - zniżka 30% ceny w EURO. 
 
 
 
HOTEL BELVEDERE to przyjemny, kameralny hotel 3* przepięknie położony nad samym 
morzem, w cichej i spokojnej okolicy, ale jednocześnie zaledwie kilka minut pieszo od 
zabytkowej części miasta Pag czyli stolicy wyspy i tylko kilka kroków od piaszczysto-żwirkowej 
plaży (tuż przy hotelu oraz w całym mieście i poza nim różne typy plaż). Nowoczesne pokoje, 
restauracja serwująca lokalne specjały oraz basen przy którym można wypocząć, wypić 
"koktajl" lub inny napój orzeźwiający, cieszyć się słońcem, kameralną atmosferą i cudowną 
panoramą "księżycowego" wybrzeża tej absolutnie unikatowej wyspy. Hotel zbudowany został 
w 2003 roku i posiada łącznie 35 pokoi. Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. W skład 
wyposażenia wchodzą winda, restauracja, bar, do dyspozycji gości całodobowo obsługa: 
wielojęzyczny personel, serwis pokojowy (wymiana ręczników, sprzątanie, pełna dezynfekcja 
przy każdej zmianie gości). Restauracja serwuje specjały kuchni lokalnej i europejskiej, a także 
lokalne słynne sery, (lokalną) jagnięcinę, wspaniałe dania z ryb i owoców morza oraz duży 
wybór win chorwackich i międzynarodowych a także innych trunków. 
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POKOJE przestronne i nowocześnie wyposażone oferują pełen komfort wypoczynku podczas 
pobytu. Subtelnie urządzone wnętrze, klimatyzacja, łazienka (z prysznicem), mini-lodówka, 
telewizor LCD zapewniają gościom spokojną atmosferę. Większość pokoi z balkonem i 
widokiem na morze (a 10 pokoi z widokiem na park). W każdym pokoju jest łóżko małżeńskie 
lub 2 łóżka oddzielne, w części pokoi jest łóżko małżeńskie i oddzielne łóżko lub 3 oddzielne 
łóżka, a w kilku pokojach (tzw. rodzinnych) łóżko małżeńskie lub 2 oddzielne łóżka plus 
możliwość dodatkowego miejsca - dla trzeciej osoby lub dziecka / dzieci - podwójna wygodna 
rozkładana kanapa (z pościelą) – dla 2 – 3 osób / dzieci. 
 
Dostępne pokoje o następującej strukturze: 

 5 pokoi rodzinnych (łóżko małżeńskie lub 2 osobne łóżka plus kanapa rozkładana 
dwuosobowa - możliwość zakwaterowania 4 – 5 osób) 

 13 pokoi trzyosobowych (3 oddzielne łóżka lub łóżko małżeńskie i oddzielne łóżko) 
 17 pokoi dwuosobowych (2 oddzielnie łóżka lub łóżko małżeńskie) 

 
WYŻYWIENIE: 2 x dziennie. Śniadanie bufetowe; obiadokolacja serwowana (zupa, danie 
główne z 2 dań do wyboru na dany dzień: danie rybne lub danie mięsne lub opcja: danie 
wegetariańskie /wegańskie, plus dodatki, deser). W ciągu dnia możliwość skorzystania z 
restauracji a la carte (we własnym zakresie) oraz z hotelowego baru.  
 
 
Wycieczki programowe w cenie wyjazdu: 
1. PAG - zabytkowa starówka stolicy wyspy - miasta Pag. Spacer w czasie którego zobaczymy 
m.in. pozostałości murów miejskich projektu samego Juraja Dalmatinca, wieża Skrivanat, 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP z unikatową rozetą i portalem z NMP "z płaszczem", kościół 
św. Jerzego - patrona wyspy, hale solne, Nowy Most Katine i inne, 
2. wizyta w zakładzie / gospodarstwie produkującym ser - z degustacją sera, oliwy i wina oraz 
komentarzem na temat tradycji i specjałów kulinarnych wyspy (wycieczka będzie połączona 
ze objazdem wyspy Pag), 
3. WYCIECZKA DO NOVALJI - czyli poznajemy wyspę PAG - panoramiczny przejazd na drugą 
stronę wyspy plus czas wolny w Novalji na spacer lub plażowanie, 
4. WYCIECZKA DO SOLIN NA PAGU - spacer wśród basenów z wodą, poprzez której 
odparowanie uzyskuje się sól morską. Zapoznanie się z historią produkcji soli nad Adriatykiem, 
aktualnym sposobem produkcji oraz teraźniejszością solin. Możliwość zakupu soli i ciekawych 
pamiątek. 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE*: 
1. ZADAR - stolica regionu i najpiękniejsze miasta Dalmacji Północnej. Pięknie położone na 
niewielkim półwyspie zabytkowe stare miasto ma niezwykle barwną historię liczącą niemalże 
3.000 lat. Nosi ślady osadnictwa iliryjskiego, panowania rzymskiego, chorwackiego, 
weneckiego, austro-węgierskiego, włoskiego, jugosłowiańskiego.... a przez to jest tak barwne 
i wypełnione licznymi cennymi zabytkami, wśród których (podczas spaceru z przewodnikiem) 
zobaczymy mi.n. system weneckich fortyfikacji miejskich (UNESCO), starożytne forum 
rzymskie, unikatowe w skali europy kościoły predromańskie i romańskie (św. Donat, św. 
Anastazja), Plac Narodowy z loggią i zabytkami z czasów weneckich i austro-węgierskich oraz 
absolutnie wyjątkowe w skali Europy i świata MORSKIE ORGANY! Dopełnieniem pobytu w 
mieście będzie możliwość podziwiania niesamowitego zachodu słońca oraz całkowicie nowej 
atrakcji  o  nazwie - "Pozdrowienia Słońca"  czyli niezwykłej  iluminacji świetlnej  na nadbrzeżu  
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jako hołd składany Słońcu. Składa się z trzystu kilkuwarstwowych płyt szklanych 
uwbudowanych w  promenadę - w kształcie koła o średnicy 22 metrów. Instalacja to swoista 
prezentacja wszystkich planet Układu Słonecznego i ich orbity. Wycieczka wieczorna - 
dodatkowo płatne ok. 25 euro (cena uzależniona od liczby osób chętnych), 
2. OFF-ROAD - wycieczka po drogach i bezdrożach Pagu (bus - kombi 9 os.) z możliwością 
podziwiania księżycowego krajobrazu wyspy, z wjazdem na unikatowe punkty widokowe, do 
których nie dotrze autokar i o których wiedzą jedynie "tubylcy". Wycieczka ze zwiedzaniem 
ogrodu oliwnego w Lunie (melex) - stare oliwki mające ok. 1500 lat i przepiękna panorama 
morska. Dodatkowo płatne ok. 55 euro / os. lub 400 kn / os.(do potwierdzenia w zależności 
od ilości chętnych osób), 
3. WYCIECZKA GRUPOWA STATKIEM całodzienna wycieczka statkiem obejmująca rejs z 
postojem na kąpiel i plażowanie w urokliwych zatokach w różnych miejscach wyspy m.in. Rozin 
Bok, Metajna, Zaglava (z naturalnym cieniem), klify Beritnica, Vrata Paga (Wrota Pagu), 
wysepka Muskalac i inne miejsca. Możliwość kąpieli i nurkowania amatorskiego (trzeba 
posiadać swoją maskę i płetwy) z podziwianiem podwodnych jaskiń, skorupiaków, fauny i flory 
Adriatyku oraz stanowiska sępa płowego. Rejs obejmuje obiad - ryba z grilla z dodatkami, wino, 
woda oraz degustacja owoców morza - mule z lokalnej hodowli. Dodatkowo płatne ok.40 euro 
lub 300 kn / os., 
4. WYCIECZKA PRYWATNA (4-8 osób) STATKIEM Z MOŻLIWOŚCIĄ PŁYWANIA LUB 
NURKOWANIA LUB ŁOWIENIA RYB (opcja "na zamówienie") - dodatkowo płatne 450 - 950 kn 
w zależności od długości trwania rejsu (3-5 h), liczby osób, zakresu usług (nurkowanie + sprzęt 
lub łowienie ryb) + transfer. Klasyczna wyprawa z nurkowaniem (rejs łodzią motorową lub 
tranfer busem / autem do miejsca nurkowania, przeszkolenie, sprzęt, nurkowanie) - ok.3-
4h,ok. 90 euro/os. 
 
*Realizacja wycieczek fakultatywnych i cena uzależniona jest od liczby osób chętnych. Ceny 
podane wg cen ubiegłorocznych, które mogą ulec nieznacznej zmianie (realizacja wycieczki 
odbywa się poprzez lokalnego kontrahenta i obowiązuje jego cennik).  
 
 
CZAS WOLNY można spędzać także na pieszych wędrówkach po okolicy: można m.in. wejść na 
punkt widokowy do oddalonego o kilka kilometrów, powyżej obecnego miasta, starego miasta 
Pag - ruiny dawnego miasta w  pierwotnej jegolokalizacji i ważne historycznie Sanktuarium 
Maryjne, podejść na liczne punty widokowe na malownicze zatoki, wyspę i ląd nieopodal Pagu 
oraz do latarni morskiej w pobliżu hotelu (ok. 4 km). Istnieje możliwość zamówienia usługi 
instruktora nurkowania ze sprzętem i transferem do idealnych miejsc, z których można 
podziwiać podwodny świat okolic wyspy Pag. 
 
WYSPA PAG to bez wątpienia jedna z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych, a 
zarazem unikatowych wysp chorwackich. Położona w Dalmacji Północnej, tuż przy wybrzeżu 
Adriatyku, połączona mostem z lądem stałym (panoramiczny przejazd!), słynie z 
niesamowitych krajobrazów - charakterystyczne "poszarpane" wybrzeże, najdłuższa linia 
brzegowa wśród chorwackich wysp i niesamowite plenery wyglądające niczym biała, 
wapienna "kamienna pustynia" powodują, że wyspa nazywana jest księżycową. To idealne 
miejsce na wakacje zarówno dla tych, którzy cenią sobie piękne plaże z drobnym żwirkiem i 
łagodnym zejściem do morza, jak również amatorów głębin i nurkowania, dla rodzin z dziećmi 
i osób poszukujących spokoju, jak też "imprezowiczów". Krystalicznie czyste morze, ciekawe 
zabytki, moc atrakcji, wyjątkowa  kuchnia: pyszny  ser, owoce morze  czy  jagnięcina,  wybitne  
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wina, ciekawe tradycje (np. koronka z Pagu wpisana na Listę UNESCO, pasterstwo, folklor) 
zadowolą gusta najbardziej wymagających globtroterów i zauroczą zarówno tych, którzy 
pierwszy raz odwiedzają Chorwację, jak też tych, którzy wracają do niej kolejny raz. Bo zawsze 
jest po co wracać! 
 
ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO RAJU NA ZIEMI! 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 PLN/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €240, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 690 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny i może ona ulec zmianie. 


