CHORWACJA
Termin:
10.07-19.07.2020
24.07-2.08.2020
Zakwaterowanie:
• Specjalistyczne Centrum Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej
znajduje się w idyllicznym kompleksie apartamentów
Medena*** w Seget Donji, 2 km od Trogiru, 25 km od Splitu
• osiedle położone jest przy pięknej, żwirowej plaży
w bezpiecznym i cichym otoczeniu z śródziemnomorską
roślinnością, na terenie ośrodka nie ma ulic, tylko ścieżki
• budynki mieszkalne posiadają parter + pierwsze piętro,
co czyni je idealnymi dla dzieci i młodzieży pod względem
bezpieczeństwa. Zakwaterowanie w apartamentach typu
3+1 (pokój dzienny + sypialnia) i 6+1 (pokój dzienny + dwie
sypialnie). Wszystkie apartamenty są w standardzie trzy
gwiazdki i wszystkie mają zaplecze sanitarne, kuchnię,
telewizor, telefon, klimatyzację, dostęp do internetu
• na terenie ośrodka znajduje się restauracja, minimarket, nowy
duży, tartanowy sportowy plac zabaw (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka i piłka ręczna), boisko do siatkówki plażowej,
miejsca rekreacyjne
Wyżywienie:
• śniadanie – bufet
• obiad – jedno menu: danie główne z dodatkami (serwowane),
ciepła lub zimna przystawka, sałata, deser i woda (bufet)
• kolacja – wybór jednego z trzech menu: danie główne
z dodatkami (serwowane), ciepła lub zimna przystawka, sałata,
deser i woda (bufet)
Transport:
• komfortowy autokar do dyspozycji uczestników podczas
całego pobytu (2 kierowców)
PROGRAM:
• kąpiele słoneczne i morskie
• pobyt na terenie Narodowego Parku Krka, który został utworzony
w środkowym i dolnym biegu rzeki Krka. Na terenie Parku znajduje się
kąpielisko pod wodospadem Skradinski Buk. Liczne punkty widokowe
umożliwiają podziwianie przepięknej przyrody oraz starej zabudowy
(XV-wieczny klasztor Franciszkanów i XIX-wieczne młyny oraz budynki)
• wycieczka do Trogiru, którego starówka wpisana jest na listę UNESCO
• całodzienne towarzysko-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne i wieczorne
animacje pod okiem animatorów
• animacje na plaży • turnieje sportowe (piłka nożna, koszykówka, piłka
ręczna, siatkówka) • wycieczki rowerowe • kajaki • łucznictwo • gry
i zabawy terenowe • dyskoteki

cena: 2260,00 PLN (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych)
cena obejmuje:
ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000,00 PLN (dziesięć
tysięcy złotych) i KL na terenie Czech, Austrii i Chorwacji
na kwotę 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych), koszt
zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu, pełną realizację
programu z biletami wstępu, opłatę klimatyczną, obowiązkową
opłatę na turystyczny fundusz gwarancyjny
Konto firmy Empi s.C.:
PKO V oddział Warszawa:
40 1020 1055 0000 9102 0016 3709
W tytule proszę wpisać nazwę obozu oraz imię i nazwisko
uczestnika
Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą dowód osobisty
lub paszport. Wskazane jest, aby uczestnik posiadał kartę
EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Podczas pobytu w Ośrodku Eklata uczestnikami opiekuje się
profesjonalny zespół animatorów i ratowników oraz wychowawców
z Polski. Pomoc medyczna i opieka zdrowotna są świadczone przez
lokalny gabinet lekarski znajdujący się w pobliżu Eklata Medena.

ORGANIZATOR:
EMPI S.C.
tel. 603 894 999 (Małgorzata Górska)
02-484 Warszawa, ul. Badylarska 35
www.empiwyjazdy.pl, www.empi.org.pl

FIRMA POSIADA:
• Certyﬁkat Rzetelności
• wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki nr 1552
• Ubezpieczenie Gwarancji Turystycznej w SIGNAL IDUNA

