
 

WCZASY W CHORWACJI: WYSPA PAG 
Rajskie wakacje na księżycowej wyspie!  

TERMINY: 18.08-27.08.2023  
CENA: 690 PLN + 495 EURO/ os. 

 

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. Krystalicznie czyste morze, ciekawe zabytki, 

moc atrakcji, wyjątkowa kuchnia: pyszny ser, owoce morze czy jagnięcina, wybitne wina, ciekawe tradycje (np. 

koronka z Pagu wpisana na Listę UNESCO, pasterstwo, folklor) zadowolą gusta najbardziej wymagających 

globtroterów  

ZAKWATEROWANIE: 

HOTEL BELVEDER ***      WYSPA PAG (MIASTO PAG) 

ATUTY OFERTY: 

- HOTEL NAD SAMYM MORZEM - TUŻ PRZY PLAŻY, Z BASENEM! 

- BOGATE MENU: ŚNIADANIE I OBIADOKOLACJE W CENIE, 

- BLISKOŚĆ DOJAZDU (tylko 900 km od granicy polskiej)! 

- WYCIECZKI W CENIE POBYTU: POZNAJEMY WYSPĘ PAG! 

HOTEL: 

Przyjemny, kameralny hotel 3* z basenem przepięknie położony nad samym morzem, w cichej i spokojnej 

okolicy, ale jednocześnie zaledwie kilka minut pieszo od zabytkowej części miasta Pag czyli stolicy wyspy (starówka 

z licznymi atrakcjami - "życie nocne", sklepy, tawerny, restauracje, bary, sklepy, sklepikami z pamiątkami) i tylko 

kilka kroków od żwirkowej plaży  

WYŻYWIENIE: 2 x dziennie. Śniadanie bogate 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 korzystania z kawiarni i baru (do 23.00 w sezonie letnim).  

PROGRAM: 

DZIEŃ 1 Wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy (Toruń ok. 17.30). Przejazd tranzytowy do Chorwacji 

(nocny tranzyt). Po drodze krótkie postoje. 

DZIEŃ 2 Przyjazd do hotelu we wczesnych godzinach południowych, zakwaterowanie (od 14.00), obiadokolacja i 

nocleg. 

DZIEŃ 2-8 Czas przeznaczony na plażowanie, rekreację, wypoczynek i (dla chętnych) zwiedzanie. 

 

PODCZAS POBYTU WYPOCZYNEK I REALIZACJA WYCIECZEK PROGRAMOWYCH:  

- NOVALJA czyli panorama wyspy i plażowanie, 

- wizyta w solanach na Pagu, 

- spacer z przewodnikiem po mieście PAG - zabytkowa starówka (spacer wieczorny), 

- plus możliwa DEGUSTACJA SŁYNNEGO SERA, OLIWY I LOKALNEGO WINA! 

DZIEŃ 9 Śniadanie, wykwaterowanie (do godz. 9.00). Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd tranzytowy do Polski. 

DZIEŃ 9/10 Przyjazd w poszczególne miejsca zbiórki w godzinach nocnych 9/10 dzień (ok. 12-14 h jazdy do granicy 

polskiej w zależności od częstotliwości postoi, sytuacji na trasie). 



 

 CENA ZAWIERA: 

- 7 NOCLEGÓW: ZAKWATEROWANIE W POKOJACH W HOTELU BELVEDER WG OPISU; 

- WYŻYWIENIE 2 x DZIENNIE (ŚNIADANIE – BUFET, OBIADOKOLACJA – ZUPA, DANIE GŁÓWNE 

DO WYBORU, DESER); 

- przejazd komfortowym autokarem turystycznym (wyjazd z Katowic*),, 

- OPIEKA PILOTA W TRAKCIE PODRÓŻY I REZYDENTA NA MIEJSCU, 

- 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 I NOWOTWOROWE), 

- WYCIECZKI PROGRAMOWE! W czasie pobytu realizacja wycieczek w cenie: POZNAJ PAG - wyspę i 

miasto (spacer po starówce i wycieczka do Novalji - spacer i plażowanie, wizyta w solinach k. Pagu i wizyta 

w zakładzie produkcyjnym sera – realizacja wycieczek w cenie, bilety wstępu / degustacja dodatkowo płatne)! 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• opłaty za degustacje sera, oliwy i wina, Galerii Koronek i solin: 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. (-płatna wraz z zaliczką), 

• opłaty za taksę klimatyczną 1,40 EUR/os. dor./doba (płatna na miejscu, dzieci od 8 do 17 lat 50% zniżki, 

dzieci do 7 lat gratis), 

• ewentualnych wycieczek fakultatywnych: rejs statkiem i / lub Zadar i / lub Pag po bezdrożach wyspy (zapisy i 

płatność u rezydenta); 

• dopłaty do pokoju jednoosobowego: 240 euro (cena uzależniona od turnusu - wysoki / niski sezon; możliwa 

opcja bezpłatnego dokwaterowanie do innej osoby / osób tej samej płci - do pokoju 2-3 osobowego); 

• napoi do obiadokolacji (wg cennika restauracji, poza wodą która jest w cenie); 

• możliwość dodatkowego ubezpieczenia KR - koszty rezygnacji z wyjazdu (w momencie rezerwacji - do 7 dni 

od daty podpisania Umowy jeśli jest nie więcej niż 32 dni do wyjazdu lub w dniu podpisania Umowy jeśli jest 

mniej niż 32 dzień do wyjazdu): 3% ceny - rezygancja z tytułu sytuacji losowych i nagłej choroby (w tym 

Covid) lub 6% od kosztów rezygnacji w wyniku sytuacji losowej i nagłej choroby oraz z przyczyn związanych 

z sytuacją choroby przewlekłej i nowotworowej lub 8 % od kosztów rezygnacji w sytuacji losowej, nagłego 

zachorowania oraz z tytułu skierowania na kwarantannę lub izolację (możliwość wykupienia ubezpieczenia w 

biurze przy dokonaniu rezerwacji pobytu; obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna), 

• możliwość dodatkowego ubezpieczenia od sytuacji kwarantanny lub izolacji za granicą - do 1.000 EUR (50 zł 

/ os / turnus), 

• 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” / boczny widok na morze / basen; bez dopłaty pokoje 

będą przydzielane losowo. 

• * DOPŁATA DO TZW. ANTENKI czyli wyjazdu z innych miast Polski niż główna trasa przejazdu czyli 

Małopolska – Śląsk: TORUŃ –KATOWICE- TORUŃ zależna od liczby osób chętnych (bus lub autokar) 

WYCIECZKI PROGRAMOWE (zawarte w cenie): 

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. To 

miasto o ciekawej historii, niezwykłych tradycjach i licznych legendach, w którym nie można się nudzić! (zazwyczaj 

wieczorny spacer po mieście, nie koliduje z czasem na plażowanie ani posiłkami) 

2. WIZYTA (z tłumaczeniem na j. polski) w zakładzie / gospodarstwie produkującym ser - z degustacją sera, 

oliwy i wina oraz komentarzem na temat tradycji i specjałów kulinarnych wyspy ORAZ WYCIECZKA DO 

NOVALJI - czyli poznajemy wyspę PAG - panoramiczny przejazd na drugą stronę wyspy plus czas wolny w 

Novalji (najbardziej "imprezowa" miejscowość Pagu) na spacer lub plażowanie. 

3. 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 - wyrobów z soli. 

  



 
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, który sam Alfred 

Hitchkock określił jako "piękniejszy niż w Kalifornii" oraz nowej atrakcji - "Pozdrowienia Słońca" czyli niezwykłej 

iluminacji świetlnej na nadbrzeżu 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. ZDECYDOWANE MUST SEE! (wycieczka wieczorna) 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. Wrażenia niezapomniane! ok. 55 euro / os. lub 400 kn / os.(do 

potwierdzenia) 

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. 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") - 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).  

UWAGA: Aktualnie do przekraczania granicy z Chorwacją niezbędny jest dowód osobisty lub paszport  - 

ważny minimum 90 dni od daty powrotu do kraju (dotyczy także dzieci).  

Zapisy na wczasy w Chorwacji przyjmujemy 

do końca lutego!!! 
 


