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RODZINNE WCZASY  
NAD ADRIATYKIEM 

CHORWACJA – WYSPA RAB 

              
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Terminy 

Ilość 
dni/
nocy 

Osoba 
dorosła 

Dorosła os lub 
Dziecko pow. 

12 lat- 
dostawka 

Dziecko do 
11,99 lat- 
dostawka 

22.06 – 01.07.2019 10/7 1950,oo 1690,oo 1590,oo 

29.06 – 08.07.2019 10/7 2150,oo 1920,oo 1790,oo 

06.07 – 15.05.2019 10/7 2150,oo 1920,oo 1790,oo 

Dziecko do 1,99 lat na wspólnym łóżku 550,00 

WYSPA RAB-  to dziesiąta największa wyspa Chorwacji na 

Morzu Adriatyckim ciągnąca się na długości 22 km. Zamieszkuje 
ją prawie 10.000 mieszkańców, trudniących się rybołówstwem 
oraz oczywiście turystyką. Ciepłe wody Adriatyku, duże 
nasłonecznienie i brukowane uliczki Starego Miasta – są 

gwarancją wypoczynku. Bogactwo rabskich lasów ucieszy 
amatorów przejażdżek i rekreacji. Tu spróbują Państwo lokalnych 
słodkości oraz dań z ryb i mięsa. Już od wielu stuleci wyspa 
opiera się upływowi czasu. Słynie z czterech dzwonnic, 
wznoszących się nad miastem jak maszty i trzech równoległych 

ulic, które tworzą starówkę, pełną miłych zakątków i placyków. 
Unikalne plaże typu „San Marino” – rajska plaża czy Suha Punta 
są jedną z wielu atrakcji, które czekają na wyspie. Specyficzną 
atrakcją jest dojazd promem na wyspę, gdzie wjeżdżamy w krainę 
księżycową z czasem przekształcającą się w krainę bujnej 
roślinności i unikalnych zatoczek.   

CENA OBEJMUJE: 
- transport autokarowy w obie strony + przeprawa promowa na wyspę Rab 
/przejazdy nocne – wyjazd pierwszego dnia w godzinach 18:00-19:00/ 

- zakwaterowanie w pokojach 2os. z możliwością dostawki.  
zakwaterowanie od godz. 14:00 w dniu przyjazdu  
wykwaterowanie do godziny 10:00 w dniu wyjazdu   
- wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzki stół) 
- bezpłatny basen hotelowy oraz leżaki  
- opłata klimatyczna 
- opieka rezydenta    
- ubezpieczenie NW i KL  
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   
UWAGI:                                                                                                                                     
- dopłata do pokoju 1-os – 600 PLN 
- napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne  
- możliwość wypożyczenia rowerów w Hotelu lub okolicznych wypożyczalniach 
- możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych na miejscu u rezydenta 
 
 

Hotel International*** - jeden z najbardziej nowoczesnych hoteli na Wyspie 

Rab. Położony w samym centrum Starego Miasta Rabu. Do dyspozycji gości: 
restauracja, basen odkryty, sauna, dwie windy, kącik zabaw dla dzieci. Posiłki 
/śniadania i obiadokolacje/ w formie szwedzkiego stołu. Dla aktywnych turystów 

miasto oferuje: boiska sportowe do gry w tenisa, mini golf, tenis stołowy, rowery.  

Zakwaterowanie: pokoje 2-os z możliwością 1 lub 2 dostawek z widokiem na 

morze lub stare miasto. Wyposażenie pokoi: (WC, prysznic/ wanna, umywalka), 
telewizor, mini lodówka, klimatyzacja. Basen zewnętrzny z leżakami – gratis. 
Ogólnodostępne Wi-Fi w lobby – bezpłatne. 

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatego stołu szwedzkiego. 

Śniadania m.in. dania ciepłe (jajecznica, jajka sadzone, kiełbaski na gorąco i 
smażone, grillowane warzywa, sałatki pasty serowe, wędliny, płatki śniadaniowe dla 
dzieci, nutella, owoce, ciastka, napoje ciepłe i zimne, soki, kawa, herbata).  
Obiadokolacje – dwa rodzaje zup, do wyboru 4-5 dań ciepłych, kuchnia europejska, 
śródziemnomorska, sałatki, wędliny, owoce, warzywa, ciastka lub lody. 
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