
Jesteśmy Chorwacką Agencją Turystyczną mającą swoją siedzibę w jednym z piękniejszych 
regionów  Chorwacji  -  na  Makarskiej  Riwierze.  W  związku  z  tym,  większość  naszych  propozycji  
dotyczy środkowej i południowej Dalmacji. Jesteśmy młodzi, dynamiczni, posiadamy nie tylko bogate 
doświadczenie  w obsłudze  ruchu turystycznego,  lecz również  zdolności  organizacyjne  –  cechy te 
pozwalają nam na świadczenie usług najwyższej jakości.

           

Makarska Riwiera

to  jeden  z  najpiękniejszych  zakątków  Chorwacji,  gdzie  wysokie  góry  schodzą  niemal  do 
samego  morza.  Nazwę  swą  przyjęła  od  największej  letniskowej  miejscowości  w  tym  rejonie  - 
Makarska. Riwiera ciągnie się na odcinku około 60 km i na całej długości posiada szereg żwirowych 
plaż.  Nad wybrzeżem króluje  pasmo górskie  Biokovo dominując nad nadmorskimi  miasteczkami i  
strzegąc tajemnic lądu. Natomiast wyspy Brač i Hvar widoczne z każdego miejsca Riwiery tworzą 
jakby bramę na otwarte morze, równocześnie chroniąc wybrzeże przed sztormami i dużymi falami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zawartą w niniejszym materiale.
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Prosimy je kierować na adres:

biuro@travelcro.com

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, która oprócz oferty zawiera 
informacje praktyczne, opis polecanych miejsc, kalendarz imprez na Makarskiej Riwierze, multimedia i 
wiele innych przydatnych treści. 
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Organizujemy i obsługujemy w Chorwacji:

• zakwaterowanie  w  apartamentach  (szczególnie  polecamy  własne  apartamenty  w 
miejscowości Živogočšće - Blato), willach, pensjonatach i hotelach

• wczasy „tematyczne” dla hobbystów (np. wędkarzy), wypoczynek pracowników firm i instytucji
• podróże poślubne 
• programy dla aktywnych: m.in. nurkowanie, trekking, rowery górskie, wspinaczka skałkowa, 

paragliding,  jazda  konna  i  wiele  innych  (również  oddzielne  programy  dla  osób 
towarzyszących)

• rejsy, chartery
• wycieczki fakultatywne z polskim pilotem i zwiedzanie z przewodnikiem
• transfery z/na lotniska w Splicie i Dubrowniku (również Zagrzeb i Ljubljana)
• wszelkie inne realizacje wg sugestii Klienta

Pomagamy w organizacji i obsłudze na terenie Chorwacji:

• turystyki  biznesowej:  konferencje,  szkolenia,  spotkania  biznesowe,  seminaria,  sympozja, 
imprezy  integracyjne,  festyny,  pikniki,  bankiety,  przyjęcia,  wytworne  kolacje  (również 
oddzielne programy dla osób towarzyszących)

• grup sportowych (obozy, uczestnictwo w zawodach)
• zielonych szkół

Propozycje imprez fakultatywnych

• Wieczór dalmatyński: pieczone jagnię i występ dalmatyńskiej klapy 
• Zabawa taneczna w typowej konobie regionalnej
• Wycieczka do Dubrownika - Perły Adriatyku
• Wycieczka do Parku Narodowego Krka i Šibenika  
• Wycieczka do Međugorje i na wodospady Kravica 
• Wycieczka do Splitu i Trogiru 
• Wycieczka do Mostaru i Vrelo Bune 
• Wycieczka do Makarskiej
• Fishpicnic – piknik rybny na łodzi, zabawa przy muzyce, snorkeling

Propozycje imprez sportowych

• Golf, tenis
• Rejsy
• Rafting 
• Canyoning 
• Nurkowanie
• Surfing, narty wodne
• Paragliding
• Gry paintballowe
• Jazda na quadach
• Wspinaczka skałkowa
• Jazda konna (w otwartym terenie)
• Piesze wycieczki w góry Biokova
• Wycieczki rowerowe (szlakiem wiosek Biokova, po wyspie Brač)

Programy tworzone są na zamówienie, w zależności od potrzeb Klienta. Poziom trudności, ilość i rodzaj  
elementów składowych oraz czas trwania imprezy mogą być modyfikowane. Zakwaterowanie podczas  
imprez wg wyboru Klienta (sugerujemy organizację przed i po sezonie).
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PROGRAM „DLA AKTYWNYCH”  PRZYKŁAD

1 dzień
Przyjazd, zakwaterowanie, wieczorek zapoznawczy.

2 dzień
WYCIECZKA ROWEROWA
Przejazd  busem  na  szczyt   pasma górskiego  Biokovo  –  górę  św. 
Jerzego (Sv. Jure 1762 m n.p.m.), która jest drugim co do wysokości 
szczytem  Chorwacji  i  najwyższym,  nadmorskim  szczytem  Morza 
Śródziemnego. Podziwianie górskiego krajobrazu, a następnie zjazd z 
góry  na  rowerach  (szosą).  W  drodze   towarzyszy  nam panorama 
Makarskiej  Riwiery,  a przy odrobinie szczęścia również spotkanie z 
muflonami czy kozicami górskimi. 

3 dzień
CANYONING
Canyoning to piesze pokonanie odcinka górskiej rzeki jej korytem. 
Cała trasa w dół rzeki  Cetina prowadzona jest przez przewodnika 
(wiedzie przez niezliczoną liczbę małych wodospadów, jeziorek oraz 
tunel do wodospadu Gubavica). Niektóre odcinki pokonujemy przy 
pomocy lin. Impreza przygotowana jest dla osób, które nie muszą 
mieć  wcześniejszego  doświadczenia  w  tej  dyscyplinie.  Dostarcza 
niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

4 dzień
WSPINACZKA
Wspinaczka  skałkowa  polega  na  pokonywaniu  pionowych  ścian 
skalnych,  ściśle  określonymi  trasami  wspinaczkowymi.  Impreza 
odbywa się  w regionie  dalmatyńskiego miasta  Omiš,  malowniczo 
rozłożonego przy ujściu rzeki Cetina, pod stromymi i pozbawionymi 
roślinności  skałami. W średniowieczu  Omiš znany był  jako osada 
piratów. Wspinanie się w tym regionie Chorwacji to bajeczne widoki, 
dobrze przygotowane trasy i bezpieczeństwo.

5 dzień
NURKOWANIE
Nowoczesny  sprzęt  i  techniki  szkolenia  umożliwiają  każdemu 
zaglądnięcie  do  morskich  głębin.  Dzięki  ukształtowaniu  terenu  i 
położeniu geograficznemu świat podwodny Adriatyku jest niezwykle 
bogaty  i  urozmaicony.  Osoby  posiadające  uprawnienia  nurkowe 
zanurkują przy ściance skalnej, obfitej w ryby, homary i ośmiornice. 
Pozostali  uczestnicy będą mieli  szansę na pierwsze nurkowanie z 
instruktorem przy brzegu do głębokości 10 m.

6 dzień
JAZDA KONNA
Trasa  biegnąca  przez  Sinjsko  polje –  ogromną  równinę  otoczoną 
czterema górami i przeciętą rzeką Cetina – jest niezwykle malownicza. 
Prowadzi  spokojnymi  ścieżkami  do  wioski  ekologicznej  z  600-letnimi 
młynami  wodnymi,  w  których  obecnie  znajdują  się  tradycyjne  konoby 
(można tam skosztować domowych przysmaków i wypocząć wsłuchując 
się w szum rzeki).

7 dzień
Wykwaterowanie, powrót do Polski.
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