
SŁONECZNA CHORWACJA

WCZASY Z DOJAZDEM WŁASNYM

Zaplanuj z nami swoje słoneczne, chorwackie wakacje!

tel. 32 326 23 50                                        www.nat.pl

Riwiera Makarska to miejsce, z którego Chorwacja
słynie. Właśnie tam, w południowej części Riwiery
Makarskiej znajdziemy urocze miasteczko turystyczne 
o nazwie Drvenik, które jest idealnym miejscem na
wakacje.  Miejsce to gwarantuje  możliwość spędzenia
urlopu w niezwykle przyjemny sposób. Przepiękne
leśne zatoki ze źródełkami pitnej wody i żwirowo-
skaliste plaże dodają Drvenikowi szczególnego uroku.

 
Villa Mario - 

pensjonat 3 *  - 250 m od plazy



Zobacz najciekawsze miejsca razem z nami! Zarezerwuj
wakacyjną wycieczkę, odwiedzając
www.naprawdeswietnastrona.pl. 
W razie pytań dotyczących podróży dzwoń pod numer 
(48) 678 56 34.

Dziecko do 3 roku życia – 350 zł
Dziecko 4-12 lat – 1 300 zł
Dziecko 13-17 lat –1 790 zł

Dziecko do 3 roku życia – 1 270 zł
Dziecko 4-12 lat – 1 790 zł
Dziecko 13-17 lat – 1 790 zł
Dopłata do pokoju 2 os. dla wykorzystania przez jedną os. –
900 zł 

zakwaterowanie: 9 noclegów w pokojach 2, 3, 4 osobowych
wyżywienie 2 x dziennie (śniadania – bufet, obiadokolacje –
zupa dla wszystkich ta sama i danie główne do wyboru z dwóch
dań, deser, woda,
 korzystanie z klimatyzacji, mini fitness, Wi-Fi

 

Cena 2220 zł/os.
 

Dodatkowe miejsce:

 
 

 

 
 

OFERTA NA ZAPYTANIE
 

Podane terminy są obligatoryjne.
 

WCZASY Z DOJAZDEM WŁASNYM
 

CENA ZAWIERA

Taksy klimatycznej płatnej na miejscu/ 1,40 euro – os. dorosła na dobę, 0,70 euro
dzieci od 12 do 18  lat na dobę, dzieci do 12 lat nie płacą taksy/ 
Wycieczek fakultatywnych.
Napoi do obiadokolacji 

CENA NIE ZAWIERA

16.06 – 25.06.22
25.06 – 04.07.22
04.07 – 13.07.22
13.07 – 22.07.22
22.07 – 31.07.22
31.07 – 09.08.22
09.08 – 18.08.22
18.08 – 27.08.22
27.08 – 05.09.22
05.09 – 14.09.22

 

 Świadczenia dostępne będą z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów związanych z COVID-19


