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WCZASY w NEUM 
 
Terminy i ceny: 
07.07-16.07.2023 - 890 zł + 450 euro / os. 
08.09-17.09.2023 - 890 zł + 390 euro / os. 
 
Zakwaterowanie: 
Hotel Vapore 4*, Neum, BiH 
 
Zwiedzanie programowe: Ston, Półwysep Peljeszac 
Zwiedzanie fakultatywne: Dubrownik, Mostar, Medjugorie + wycieczka statkiem 
 
 
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 (dla chętnych) 
zwiedzanie 
9.dzień - śniadanie, wykwaterowanie (do godz. 9.00). Wyjazd w drogę powrotną. 
Przejazd tranzytowy do Polski 
9/10.dzień - powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych według rozkładu 
odwrotnego do wyjazdu (podróż z Neum do granic Polski zajmuje około 18 godzin) 
 
 
CENA ZAWIERA: 
- 7 noclegów w pokojach 2,3,4-osobowych w Hotelu Vapore 4* w Neum, 
- 2 posiłki dziennie: śniadanie (bufet) + obiadokolacja (bufet), 
- 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), 
- 1 wycieczka programowa - Ston + Półwysep Peljeszac - płatna jedynie degustacja w 
winiarni (dla chętnych), 
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CENA NIE ZAWIERA: 
- opłaty za serwis podczas wyjazdowej wycieczki programowej - bilet wstępu do solany, 
degustacja wina: 20 euro / os. (dzieci do 12 lat - 10 euro); 
- obowiązkowej (i bezzwrotnej) ustawowej opłaty odprowadzanej przez biuro podróży 
na fundusz TFG i TFP: 20 zł / os.; 
- opłaty za taksę klimatyczną 1 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, Dubrownik, Mostar & 
Medjugorje (zapisy i płatność u rezydenta); 
- dopłaty do pokoju jednoosobowego +50% ceny w euro (cena uzależniona od turnusu 
- wysoki / niski sezon; możliwa opcja bezpłatnego dokwaterowanie do innej osoby / 
osób tej samej płci - do pokoju 2 - osobowego); 
- 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). Część pokoi ma widok na morze (bezpośredni lub częściowy), a część „na 
park” / góry / skarpę; bez dopłaty pokoje będą przydzielane losowo. 
 
 
ZNIŻKI DLA DZIECI OBOWIĄZUJĄCE PRZY DWÓCH OSOBACH PEŁNOPŁATNYCH W POKOJU: 
- Dziecko do 4 lat (nieukończone czyli do 3 lat włącznie) bezpłatnie - na łóżku z rodzicami (lub 
opcja łóżeczka dziecięcego); jedynie opłata za przejazd 790 zł /os. PROMOCJA! DZIECI DO 4 
LAT GRATIS! 
- Dzieci 4 do 11 lat (włącznie) przy minimum dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju - zniżka 
30% ceny w EURO, 
- Dzieci powyżej 12 lat i osoby dorosłe przy dwóch osobach pełnopłatnych jako trzecia lub 
czwarta osoba w pokoju (w pokoju 1/2 +1) - zniżka 10% ceny w EURO. 
 
 
W cenie wyjazdu wycieczka STON & PÓŁWYSEP PELJESZAC - niezwykle ciekawa, urozmaicająca 
pobyt, a niedaleka wycieczka na znajdujący się nieopodal Półwysep Peljeszac do niezwykłego 
miasteczka, jakim jest STON, znany z potężnego systemu fortyfikacyjnego powstałego w 
czasach Republiki Dubrownickiej, nazywanego "chorwackim chińskim murem" z uwagi na 
rozmach zjakim powstałi wymiary (drugi na świecie  po murze chińskim). Spacer po urokliwym 
miasteczku, czas wolny, a dla chętnych możliwość wejścia na system murów miejskich, z 
których roztacza się niesamowita panorama na miasto, zatokę i SOLINY, do których następnie 
się udamy. Zapoznamy się z historią i teraźniejszością produkcji soli na  tych terenach, 
zobaczymy tereny rozległych basenów, z których w procesie odparowywania wody morskiej 
uzyskuje się sól. Możlwość zakupu soli kuchennej i kosmetycznej oraz kosmetyków na bazie 
soli. Ston i Zatoka Malostońska to także znane miejsce hodowli owoców morza, których można 
spróbować w lokalnych restauracjach (w czasie wolnym). Półwysep Peljesac słynie z winnic i 
świetnego wina. W programie również wizyta w jednej z winiarni na degustację wybornego 
wina z Półwyspu Peljesac (z możliwością ich zakupu).  
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Dodatkowo płatne fakultatywne wycieczki do Dubrownika, Mostaru, Medjugorie: 
1. WYCIECZKA GRUPOWA STATKIEM - wycieczka statkiem po Zatoce Neumskiej obejmująca 
rejs panoramiczny (możliwość zobaczenia miejscowości z pokładu statku wycieczkowego) z 
postojem na kąpiel i obiad. Rejs obejmuje obiad - ryba z grilla z dodatkami, wino, woda oraz 
degustacja owoców morza - mule z lokalnej hodowli oraz zabawę przy muzyce na żywo. Cena: 
ok. 30 euro / os. 
2. DUBROWNIK - sławne średniowieczno-barokowe miasto-twierdza, otoczona grubymi 
murami obronnymi "perła" południowej Dalmacji, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Opiewany w pieśniach i aktualnie popularny wśród VIP-ów Dubrownik jest w stanie 
zadowolić najbardziej wymagającego turystę. To miasto muzeów i festiwali, niezwykłej 
architektury, łagodnego śródziemnomorskiego klimatu i przepięknych pejzaży, którymi cieszyć 
się będziemy już w trakcie urzekającego przejazdu wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Zdecydowane 
"must see"! Cena ok. 35 euro / os. 
3. MOSTAR i MEDZIUGORJE - wycieczka do MOSTARU – „stolicy” i najpiękniejszego miasta 
Hercegowiny. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stary Most z XVI wieku nad rzeką Neretwą 
(obiekt z Listy UNESCO), dzielnica rzemieślnicza Kujundžiluk, niezwykła urbanistyka miasta: 
białe kamienne domy i ulice wybrukowane kamieniem z rzeki Neretwy. Czas na zakupy i 
posmakowanie lokalnych specjałów. Odwiedzimy także Medziugorje - miejsce znane w 
kontekście sakralnym jako cel pielgrzymek oraz miejsce objawień (nie uznane jeszcze oficjalnie 
przez kościół z uwagi na to, że nadal trwają) i najbardziej znane sanktuarium bałkańskie. Czas 
wolny do własnej dyspozycji w centrum miejscowości po wspólnym spacerze po terenie 
sanktuarium oraz - dla chętnych - wejście na Górę Objawień. CENA: ok. 35 euro / os.  
Realizacja wycieczek fakultatywnych i cena uzależniona jest od liczby osób chętnych. Ceny 
podane wg cen z 2022 r., które mogą ulec nieznacznej zmianie (realizacja wycieczki odbywa 
się poprzez lokalnego kontrahenta i obowiązuje jego cennik). 
 
 

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), 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 890 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny i może ona ulec zmianie. 


