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.

Dalmacja
Obszar Dalmacji to jeden z najstarszych winiarskich regionów Europy. Tradycja produkcji wina
ciągnie się tu od pierwszych kolonistów greckich przybyłych już w V wieku p.n.e., aż po czasy
dzisiejsze, z krótką przerwą pod koniec XIX wieku, kiedy epidemia filokseny – pasożyta winorośli,
zniszczyła dalmatyńskie winnice (choroba obejmowała cała Europę). W Dalmacji najważniejszymi
szczepami wśród dających białe wina są pošip, bogdanusa, grk, vugava i marastina (znana też jako
rukatač), natomiast wina czerwone, wytwarzane są głównie z dwóch odmian winorośli: plavac mali i
babić.
W Dalmacji, jak w całej Chorwacji wino traktowane jest jako składnik posiłku i najlepszy
sposób na ugaszenie pragnienia, w związku z czym bez znaczenia jest pora dnia, o jakiej się je
spożywa. Zapraszamy do lokalnych winnic, aby poznać prawdziwy smak i tradycję Chorwacji.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zawartą w niniejszym materiale.
Zapewniamy: przygotowanie programów, fachową obsługę na miejscu w Chorwacji, opiekę i pomoc,
organizację wycieczek i różnego rodzaju aktywności.
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, multimedia i wiele innych przydatnych treści.
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PROGRAM „IN VINO VERITAS” PRZYKŁAD
1 dzień
Przyjazd do KUTJEVA, gdzie do dziś częściowo zachowane są piwnice
winne utworzone przez cystersów w 1232 r. Podziwianie największych
plantacji w Chorwacji (powierzchnia ok. 86 ha), powrót do Kutjeva na
typowe dla regionu śniadanie. Następnie przejazd do starych,
kutjevskich piwnic cystersów i degustacja lokalnych win: graševina,
pinot sivi, traminac. Przejazd do hotelu w Sarajewie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie SARAJEWA miasta trzech kultur: Cerkiew Prawosławna, Dom Svrzina, Meczet
Cesarski z Medresą, Kryty Bazar, Katedra pw Serca Jezusowego. W
godzinach popołudniowych przejazd do MEĐUGORJE, od dawna
słynącego z winnic. Zakwaterowanie w hotelu. Wizyta w rodzinnej
piwnicy i degustacja win autochtonicznego sortu Hercegowiny: žilavka,
blatina, rosé, barrique.
3 dzień
Zwiedzanie Međugorja, przejazd i zwiedzanie DUBROWNIKA: studnia Onufrego, klasztor św. Klary,
Pałac Sponza, kościół św. Błażeja – patrona miasta, Pałac Rektorów, spacer po murach miejskich,
przejazd do hotelu na Riwierze Dubrownickiej, zakwaterowanie, wolny wieczór, nocleg.
4 dzień
przejazd na półwysep PELJEŠAC, od dawna znany z produkcji wyśmienitych
win. Wizyta w znanej winnicy Miloš w wiosce Ponikve, następnie tradycyjny
obiad w wiosce Prizdrina. W drodze powrotnej postój w winnicy Matuško,
produkującej czerwone wino dingač i słodkie wino deserowe prošek. Powrót do
hotelu, nocleg.
5 dzień
Przejazd do SPLITU: Pałac Dioklecjana, Katedra św. Dujama, pomnik Grgura
Ninskiego. Czas wolny. W splickiej enotece degustacja win z różnych części
Chorwacji: zlatna žlahtina z wyspy Krk, malvazija kozlović z Istrii, plavac
murvica z wyspy Brač. Wyśmienita kolacja w cieniu kamiennych murów
restauracji.
6 dzień
Wyjazd do winnicy rodziny Kezele, znajdującej się w okolicy Zagrzebia. Plantacja obejmuje 5,5
hektara. Następnie degustacja m.in. win: rajnski rizling i škrlet. Przejazd do VARAŽDINU,
zakwaterowanie w hotelu, impreza pożegnalna, nocleg. Następnego dnia wyjazd do Polski.
Programy tworzone są na zamówienie, w zależności od potrzeb Klienta. Ilość i rodzaj elementów
składowych oraz czas trwania imprezy mogą być modyfikowane. Zakwaterowanie podczas imprez wg
wyboru Klienta (sugerujemy organizację przed i po sezonie).

Propozycje imprez fakultatywnych:
• Wieczór dalmatyński: pieczone jagnię i występ
dalmatyńskiej klapy
• Zabawa taneczna w typowej konobie regionalnej
• Wycieczka do Dubrownika – Perły Adriatyku
• Wycieczka do PN Krka + zwiedzanie 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

Propozycje imprez sportowych:
• Golf, tenis
• Rejs, rafting, canyoning, nurkowanie,
surfing, narty wodne
• Przelot paralotnią
• Paintball, jazda na quadach
• Wspinaczka skałkowa, piesze wycieczki w
Biokovo
• Jazda konna (w otwartym terenie)
• Wycieczki rowerowe (szlakiem wiosek
Biokova, po wyspie Brač)
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