
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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IMPREZA INTEGRACYJNA “WINO, KOBIETY I ŚPIEW” PRZYKŁAD

1 dzień
Przyjazd,  zakwaterowanie,  WIECZOREK ZAPOZNAWCZY w typowej  konobie  regionalnej,  występ 
dalmatyńskiej klapy oraz degustacja lokalnych potraw i trunków.

2 dzień
RAFTING 
Rafting  to  spływ  pontonami  po  rzece  Cetina  -  dobra  zabawa  w 
otoczeniu wspaniałej przyrody. Zapewnia wzrost poziomu adrenaliny 
i  zgranie  załogi.  Każdy  uczestnik  otrzymuje  kask  i  kamizelkę 
ratunkową,  a  pontony  prowadzone  są  przez  doświadczonego 
skipera. Podczas spływu postoje na kąpiel i zdjęcia. Po zakończeniu 
raftingu czas wolny w starym młynie - restauracji. 

3 dzień
Przejazd do MOSTARU, zwiedzanie: kamiennego mostu, domów z czasów imperium ottomańskiego, 
meczetów. Przejazd do  MEĐUGORJE, które od niedawna znane jest jako centrum pielgrzymkowe, 
zaś już od wieków słynące z winnic.  Krótkie zwiedzanie  Međugorja,  następnie wizyta  w rodzinnej 
piwnicy i degustacja rodzimych win: žilavka, blatina, barique-a i rosé-a. 

4 dzień
PAINTBALL
Celem gry jest zdobycie terytorium, flagi lub bazy przeciwnej drużyny. 
Przeciwników  eliminuje  się  trafiając  w  nich  gumowymi  kulami 
wypełnionymi farbą. Zabawa wymaga nie tyle kondycji  fizycznej,  co 
sprytu, dobrej strategii i pracy zespołowej.
Wieczorem  wyjazd  na  Biokovo  i  KOLACJA  PRZY  ZACHODZIE 
SŁOŃCA. Przejazd busami pod szczyt góry Vošac (1421 m n.p.m.), 
krótki spacer na sam szczyt, z którego rozciąga się niezwykły widok 
na  wybrzeże  i  wyspy  środkowo-dalmatyńskie.  Następnie  kolacja  z 
biokowskimi  specjałami  przy  fascynującym  zachodzie  słońca  nad 
morzem.

5 dzień
Przejazd wybrzeżem adriatyckim do SPLITU, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pałac Dioklecjana, 
Katedra św. Dujama, pomnik Grgura Ninskiego i port. Czas wolny, przejście do ENOTEKI, degustacja 
win z różnych części Chorwacji i wyśmienita kolacja w cieniu grubych, kamiennych murów restauracji. 
W menu m.in.: filet z wędzonego okonia w naturalnej oliwie z oliwek, risotto z boczkiem i blitwą, indyk 
w sosie curry doprawiony czerwonym winem czy rolada z suszonych fig. 

6 dzień
PIKNIK RYBNY NA ŁODZI
Słońce, krystalicznie czysta woda, zielone wybrzeże... Szum fal, dźwięki chorwackiej muzyki, ryba z 
grilla i lokalne trunki. Podczas postoju w malowniczej zatoczce czas na kąpiel i plażowanie.

7 dzień

 

Przejazd  do  DUBROWNIKA,  zwiedzanie  miasta  z  przewodnikiem: 
studnia Onufrego, klasztor św. Klary, Pałac Sponza, kościół św. Błażeja 
– patrona miasta, Pałac Rektorów, mury miejskie. W powrotnej drodze 
postój w malowniczej dolinie Neretwy i degustacja lokalnych smakołyków 
(wina,  rakije,  miody,  dżemy,  owoce…).  Wieczorem  przejazd  do 
Makarskiej, wizyta w night klubie lub kasynie.

8 dzień
Wykwaterowanie, powrót do Polski.
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