
 
 

 CHORWACJA Resort Fontana 
 

Obóz dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi 
 

W południowych klimatach Chorwacji zagwarantujemy słońce, plażę, błogie lenistwo oraz aktywny 
wypoczynek dla młodzieży. Zapewnimy bezpieczeństwo i sprawimy, że dzieci i młodzież poznają 
region i lokalne zwyczaje, rozwiną zdolności i umiejętności, zrelaksują się i wrócą do domów 
przepełnione energią i słońcem oraz z nowymi doświadczeniami. 

 

       Wyspa Hvar – najbardziej słoneczna wyspa na Adriatyku, zwana jest królową wśród 
dalmatyńskich wysp. Dzięki łagodnemu klimatowi, ciepłym zimom i przyjaznym latom, wyspa 
przyciąga swą rozkoszną śródziemnomorską przyrodą, bogatą tradycją i nocnym życiem licznych 
gości, podróżników i turystów. Hvar jest dzisiaj uważany za jedną z dziesięciu najpiękniejszych 
wysp na świecie. 
 Resort Fontana to obiekt o doskonałej lokalizacji. Położony jest w zacisznym miejscu na 
zalesionym wzgórzu, zaledwie 100 m od morza, w malowniczej i urzekającej miejscowości Jelsa na 
wyspie Hvar. Centrum miasta oddalone jest o około 500 metrów od hotelu. Piękne krajobrazy, 
przyjemny klimat, liczne zabytki kulturowe i historyczne, piękne plaże, wiele restauracji i kawiarni 
są niewątpliwym atutem Jelsa. 
 W głównym budynku Resortu Fontana znajduje się restauracja oraz centrum fitness z 
siłownią. Śniadania, obiady i kolacje oferowane są w formie bufetu. Pokoje, z których rozpościerają 
się piękne widoki na okolicę, położone są w pawilonach otoczonych sosnami i oleandrami. Każdy 
pokój wyposażony jest w TV sat, telefon oraz łazienkę. Na terenie obiektu znajdują się 2 odkryte 
baseny z morską wodą, z których jeden przeznaczony jest dla dzieci. Do dyspozycji Gości są 
bezpłatne leżaki i parasole. Z baru przy basenie można podziwiać zachwycający krajobraz Morza 
Adriatyckiego. W sezonie dostępne są 2 korty tenisowe. Dla Gości przygotowano programy 
animacyjne. We wszystkich pomieszczeniach można za dodatkową opłatą korzystać z 
bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
 

TERMIN 26.06-05.07.2015r. 
 

CENA: 1700 zł/os. (minimalna liczba uczestników: 25 osób) 



Świadczenia w cenie: 

– 7 noclegów w Resorcie Fontana na wyspie Hvar, 

– zakwaterowanie w pokojach 2- lub 3-osobowych, 

– wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania  , obiady i kolacje, woda do posiłków,do śniadań 
soki,kawa,herbata 

– przeprawa promowa na wyspę Hvar i z powrotem, 

– zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitvickich (nie dot. biletu wstępu), 

– przejazd autokarem klasy LUX, 

– ubezpieczenie NNW i KL, 

– opieka pilota/rezydenta, 

– opieka medyczna na miejscu, 

– wizyta w Mostarze, 

– wizyta w Sarajewie, 

– zwiedzanie Budapesztu. 

 

Program wycieczki: 

1 dzień 

Zbiórka uczestników, przejazd w stronę Chorwacji. 
 

2 dzień 

Przyjazd do Parku Narodowego Jezior Plitvickich - jednego z najstarszych i największych w 
Chorwacji, słynącego z szesnastu pięknych niedużych jezior położonych na różnych poziomach 
powiązanych aż 92 wodospadami (bilet wstępu ok. 8 euro/os.). Przejazd do Splitu, przeprawa 
promowa, przyjazd do hotelu zakwaterowanie, kolacja. Spotkanie organizacyjne, nocleg. 
 

3-8 dzień 

Śniadanie, czas wolny do własnej dyspozycji, przeznaczony na odpoczynek, plażowanie lub 
zwiedzanie, obiad, kolacja, nocleg. Realizacja programu animacyjnego: 
• ognisko integracyjne 

• zawody indywidualne: gra w tenisa i badmintona 

• akademia siatkówki dla młodzieży 

• turnieje sportów drużynowych: gra w koszykówkę, w piłkę ręczną, oraz w piłkę nożną. 
Nagrody dla zwycięzców, ostatniego dnia - wybór najbardziej sprawnego fizycznie uczestnika 
wycieczka 

• „Poznajemy Chorwację” - quizy i zagadki dotyczące Chorwacji połączone z grą kalambury i 
nauką podstawowych wyrazów po chorwacku 

• dyskoteki 
• kąpiele morskie/relaks na plaży 

• wyprawa w teren, zajęcia na orientację 

• „Uchwyć moment” - konkurs na najciekawsze zdjęcie z wycieczki 
 

9 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie, przeprawa promowa z Sucuraj do Drvenika. Przejazd do Mostaru - 
spacer po pięknym średniowiecznym mieście z XVI-wiecznymi meczetami i rezydencjami. 
Zwiedanie zabytkowego centrum miasta: kamienny Stary Most (wpisany na Listę UNESCO), 
meczet Koski Mehmed, dom turecki oraz dzielnica Stara Carsija, w której znajdują się warsztaty 
rzemieślnicze, liczne restauracje z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają głosy muezinów 
wzywających do modlitwy. Przejazd do Sarajewa - stolicy Bośni i Hercegowiny założonej w XV 
wieku przez Turków Osmańskich w pięknej dolinie rzeki Miljacka. W programie zwiedzania m.in.: 



zabytkowe centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii. Zobaczymy słynny 
meczet Gazi Husrev - Beja, bazar - sarajevskie sukiennice oraz Latinski Most - miejsce zamachu na 
arcyksięcia Ferdynanda. 
 

10 dzień 

Przejazd nocny w kierunku Budapesztu. Zwiedznie stolicy Węgier, w programie m.in.: Wzgórze 
Zamkowe, Zamek Królewski – zwiedzanie z zewnątrz, Starówka ‐ Plac św. Trojcy, Kościoł Macieja, 
Most Łańcuchowy, Plac Roosevelta, Bazylika św. Stefana, Plac Wolności, Wzgórze Gellerta. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 
 
 
Propozycje wycieczek fakultatywnych: 

• Wycieczka do miasta Hvar 

Hvar sprawia wrażenie miasta-zabytku, jest niczym diament skryty w czasie. Spacer po 
historycznych centrum miasta, zwiedzania: rynek, arsenał, katedra św. Szczepana, wieża zegarowa, 
Twierdza - Forteca. Cena ok. 10 euro/os. 

• BOL (łódź wycieczkowa) 

Bol to miejscowość i półwysep w południowej części wyspy Brač. Jest jednym z najbardziej 
znanych nadmorskich kurortów nad Adriatykiem. Miasto posiada ogółem 15 km 
piaszczystych i kamienistych plaż z najbardziej znaną Zlatni Rat. Ten kamienisty cypel 
stanowi unikalny fenomen i jest wcinającym się w głąb morza półwyspem, którego kształt i 
położenie zależą od wiatru i prądów morskich. Cena ok. 20 euro/os. 

• SPLIT 

Split: zwiedzanie Starego Miasta, którego zabudowa odzwierciedla burzliwe dzieje regionu- 
krzyżują się tu wpływy weneckie, węgierskie i austriackie. Zobaczymy antyczny Pałac Dioklecjana- 
jeden z najpiękniejszych w Europie przykładów rzymskiej architektury obronnej, ratusz miejski 
oraz stary port. Przejedziemy do dzielnicy Marjan, gdzie ze wzgórza podziwiać będziemy 
urzekającą panoramę miasta. Cena ok. 15 euro/os. 


