
BOŚNIA  

I HERCEGOWINA 
GRAND HOTEL NEUM 4*  

PROGRAM RAMOWY: ( Neum, Dubrownik, Mostar-Medjugorie,) 

24.06; wyjazd z miejsca zbiórki godz.22 , przejazd do  Neum  

25.06; przyjazd do  hotelu. Około godz.14 zakwaterowanie,  obiadokolacja , nocleg.  

26.06; śniadanie, czas na odpoczynek, plażowanie, spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg  

27.06; śniadanie, plażowanie , obiadokolacja, nocleg. 

28.06; śniadanie, plażowanie, po kolacji około godz. 20,30 rejs statkiem Zatoka Neumska ( 90 min), nocleg. 

29.06.; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja , nocleg. 

30.06.; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 

01.07.; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja , nocleg.  

02.07.; śniadanie, powrót do Polski 

03.07.; przyjazd do kraju w godz. wczesno porannych  
 

Termin 

 

Ilość 

dni 

Osoba dorosła 
Dziecko 
Do 3 lat 

Dziecko 
Do 7  lat 

Dziecko 

7- 12 

24.06 – 03.07.2010 8 1 480 zł 100 zł 900 zł 1 150 zł 

Ceny po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA”     *zniżka dla dzieci przy 2 osobach dorosłych  
 

Neum ( BiH) - to znana turystyczna miejscowość w Południowej Dalmacji. Doskonałe położenie Neum ( Dubrownik 65 km; Medjugorie 60  

km, Mostar 75 km ; Split 140 km) daje wspaniałe możliwości jednodniowych wypadów. 

Grand Hotel  Neum ****   obiekt z wieloletnią tradycją, odnowiony i zmodernizowany  w 2014,  posiada 380 luksusowych 2, 3 i 4 osobowych  

pokoi. Oddalony o 80 metrów od morza do którego gości zwożą 3  hotelowa windy.  

Plaża własna , żwirkowo-betonowa. Na plaży leżaki ( płatne ) , bar, restauracja w sezonie. 

Wyposażenie pokoi: klimatyzacja, lodówka, TV SAT, telefon, sejf , wi-fi. W łazience ;  prysznic lub wanna/prysznic , suszarka do włosów, 

kosmetyki. Wszystkie pokoje posiadają balkon i widok na morze .                                                                                                                                                                                                                                        

Do dyspozycji gości:  basen z morską wodą - dostępny cały rok, basen dla dzieci, basen na dach – płatny, restauracja a la carte, cocktail bar, 

sale konferencyjne , dyskoteka, wellness & spa centrum-płatne, parking, siłownia, sauna. 

Wyżywienie : śniadanie, obiadokolacja bufet – napoje płatne dodatkowo.  

Animacje dla dzieci na terenie basenu  prowadzone przez francuskojęzyczną prezenterkę. 

Do centrum miejscowości 500 metrów. 
 

CENA ZAWIERA:  

przejazd luksusowym autokarem – wc , video, barek, 7 noclegów  w Grand  Hotelu Neum ****  – pokoje 

2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką, klimatyzacją, TV SAT,  wyżywienie: 7 śniadań i 7 

obiadokolacji – bufet  , napoje płatne dodatkowo,  w cenie pobytu w  hotelu - basen , sauna przy basenie, 

sala ćwiczeń ( stacjonarne  rowery , atlas), basen da dachu hotelu – płatny, rejs  statkiem Panorama –

Neum w godzinach wieczornych ( 90 minut),  opieka pilota,  ubezpieczenie AXA –KL 10 000euro,NNW -2 

000 EURO, bagaż -200 euro ( nie obejmuje chorób przewlekłych),  podatek VAT, * opłata na turystyczny 

fundusz gwarancyjny 

   CENA NIE ZAWIERA:   

Dubrownik – 10 euro/os; Foto Safari Neretva – 28 euro/os,  Mostar-Medjugorie 10 euro/osoba dorosła, 

dziecko do lat 7 cena 5 euro/os, Wycieczki będą realizowane przy komplecie uczestników. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 300 zł/os. dorosłej  

i 100 zł. od dziecka  

w biurze ZZ „KADRA” do dnia 20 grudnia 2019 r.  
(ilość miejsc ograniczona) 

*Ceny po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA” 

ZZ „KADRA” ORGANIZUJE  wycieczkę 


