
 

 

             CHORWACJA  

BOŚNIA I HERCEGOWINA 

   26.06.2018  - 06.07.2018 

8 NOCLEGÓW NA MIEJSCU 

Obóz sportowo-rekreacyjny  

JUDO 



• Hotel Zenit (Bośnia i Hercegowina) 

• Zwiedzania Parku Narodowego Plitvickie 

Jeziora 

• Wycieczka Dubrovnika (Chorwacja) 

• Wycieczka do Medjugorie (Bośnia i 

Hercegowina) 

• Przejazd Magistralą Chorwacką 

 

Plan wycieczki: 

INFORMACJE 
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Zakwaterowanie 

• Hotel ZENIT to  hotel tuż nad samym morzem w 

miejscowości Neum w Bośni i Hercegowinie. 

 

 Wyżywienie:  

Pełne wyżywienie całodzienne. 
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powrót 



Hotel ZENIT w Bośni                          
i Hercegowinie 
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Wycieczka do Plitvickich Jezior 

     Park narodowy  w Chorwacji, położony w środkowej części 

kraju ok. 140 kilometrów od Zagrzebia niedaleko wschodniej 

granicy z Bośnią i Hercegowiną; założony w 1949 roku. Jego 

największą atrakcją jest 16 jezior krasowych połączonych ze sobą 

licznymi wodospadami.  

     Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych 

kaskadowo jezior – tzw. Górne Jeziora (chorw. Gornja jezera)            

i Dolne Jeziora (chorw. Donja jezera). Jeziora zasilane są systemem 

wód powierzchniowych, wśród których wyróżniają się potoki Crna 

rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone są od 

siebie trawertynowymi groblami, na których tworzą się wodospady, 

których naliczono tutaj ponad 90. Długość wszystkich jezior 

wynosi łącznie 8,2 km, a ich łączna powierzchnia – ok. 

200 hektarów. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagrzeb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_krasowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_krasowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_krasowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodospad
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trawertyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
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Wycieczka do Medjugorie 

• Medziugorie (bośn./chorw. Međjugorje) – miejscowość 

w Bośni i Hercegowinie (wchodząca w skład Federacji 

Bośni i Hercegowiny), w kantonie hercegowińsko-

neretwiańskim, gminie Čitluk, zlokalizowana w 

południowej części Hercegowiny, 25 km na południowy-

zachód od Mostaru. Panuje tutaj typowy klimat 

śródziemnomorski. 

• Znana przede wszystkim, dzięki mającym się tutaj 

wydarzyć objawieniom maryjnym, cały czas badanym 

przez Kościół katolicki i do tej pory nieodrzuconym ani 

niepotwierdzonym. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bo%C5%9Bniacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bo%C5%9Bniacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanton_hercegowi%C5%84sko-neretwia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanton_hercegowi%C5%84sko-neretwia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanton_hercegowi%C5%84sko-neretwia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanton_hercegowi%C5%84sko-neretwia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanton_hercegowi%C5%84sko-neretwia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Citluk
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Citluk
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Citluk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mostar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_%C5%9Br%C3%B3dziemnomorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_%C5%9Br%C3%B3dziemnomorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_%C5%9Br%C3%B3dziemnomorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_maryjne_z_Medziugorie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_maryjne_z_Medziugorie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_maryjne_z_Medziugorie
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Wycieczka do Dubrovnika 

• Dubrownik (chorw. Dubrovnik, wł. Ragusa) – miasto w 

południowej Dalmacji (Chorwacja), nad Morzem Adriatyckim. 

42,6 tys. mieszkańców (2011)  Siedziba władz żupanii 

dubrownicko-neretwiańskiej. Niegdyś ośrodek handlu rangi 

europejskiej, obecnie przede wszystkim ośrodek turystyki. Port 

handlowy i pasażerski. 

• Dubrownik jest najchętniej odwiedzanym przez turystów 

miastem w Chorwacji. Wbrew powszechnej opinii w samym 

Dubrowniku plaż jest bardzo niewiele. Miasto słynie jednak z 

zabytków, architektury, lokalnej kuchni i życia nocnego. Stare 

miasto w Dubrowniku - jako zespół miejski - w całości 

zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalmacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Adriatyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupania_dubrownicko-neretwia%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupania_dubrownicko-neretwia%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupania_dubrownicko-neretwia%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupania_dubrownicko-neretwia%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBupania_dubrownicko-neretwia%C5%84ska
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INFORMACJE 
 

Podczas trwania obozu planowane są zajęcia dla dzieci z judo,  

gry i zabawy ruchowe, dyskoteki oraz wiele zajęć prowadzonych 

wychowawców. 

Cena za osobę:  

Osoby do 18 roku życia 1700 zł 

Osoby powyżej 18 roku życia 1800 zł 

 
 

Cena zawiera: 

- Przejazd komfortowym autokarem z wc, barkiem i TV 

- Zakwaterowanie w hotelu w wyżywieniem w opcji All Inclusive 

- Ubezpieczenie 

- Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 

- Wycieczki i atrakcje zaprezentowane powyżej 

- Bilety wstępu na Plitvickie Jeziora i obiad  na terenie parku. 



Dziękuje za uwagę. 


