
  

 
Mielec,  Ul. P. Skargi 9, Tel./Fax.: +48 17 788 52 22 
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JESTEŚMY CZŁONKIEM                           

POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW 

Obóz młodzieżowy CHORWACJA 12.08 – 21.08.2020 

  
WYJAZD: 12.08.2020 ŚRODA 
ZBIÓRKA:  

 godz. 19:15 Stacja Top Gaz Tuszów Narodowy 

 godz. 19:30 Dworzec Autobusowy Baranów Sandomierski 

 godz. 20:00 Park Handlowy Markpol od strony Cmentarza Tarnobrzeg 

 godz. 21:15 Przystanek Autobusowy Millenium Hall Rzeszów 

  
 PROSZĘ ZABEZPIECZYC PROWIANT NA WYJAZD. 
  

Zakwaterowanie: 

Kompleks Apartamentowców  MEDENA *** k/Trogiru – apartamenty znajdują się na parterze lub na piętrze szeregowców i 
składają się z 1 lub 2 sypialni, pokoju dziennego z wyposażonym, aneksem kuchennym i sofą, łazienki i tarasu lub balkonu. Każdy 
apartament jest klimatyzowany, posiada telefon i TV Sat. Dostępne WiFi i opłaty takie jak w UE. Na terenie kompleksu korty tenisowe, 
boiska, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego i plażowego, rowerów i skuterów (w cenie pobytu). W pobliżu kompleksu znajdują się 
kawiarenki, sklepiki oraz wzdłuż wybrzeża rozciąga się alejka spacerowa. 

 
Wyżywienie:  
FB (śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowana - zupa, danie główne, deser) + woda mineralna 
Uwaga: wszystkie pozostałe napoje do kolacji płatne extra 
Pierwszy posiłek – obiad, kolacja w dniu 13.08.2020 
Ostatni posiłek w dniu 20.08.2020 śniadanie w hotelu.  
Na zakupy (prowiant) na drogę powrotną sugerujemy pozostawić sobie ok. 5-10 EUR. 

 

Opieka:  
Agata Róg – 0048 501252770 

Anna Wit 
Kamil Róg  

        
Obowiązującą walutą Chorwacji jest 1 Kuna= 100 Lip (1Kuna = ok. 0,60gr) 

Wymienne w kantorach i bankach. 
Na wyjazd proszę zabrać EUR  
 
Ambasada RP w Chorwacji 
adres: Miramarska 23, 10000 Zagreb 
telefon: +385 1 48 99 444, e-mail: hrzagamb@msz.gov.pl, veleposlanstvo.poljske@msz.gov.pl 
godziny otwarcia urzędu: poniedziałek-piątek 08:15-16:15 
W sytuacjach nagłych możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +385 1 3000945 
Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Chorwacji całodobowo. 
 
Konsulat Honorowy RP w Splicie 
Konsul Honorowy Josip Roglić 
języki: chorwacki, angielski, polski 
adres: Split, Istarska 5, 21000 
telefon: +385 21 778 776, +385 91 438 0558, e-mail: pol-kon@st.ht.hr 

 
Rzeczy, które należy zabrać:  

 WAŻNY Dowód osobisty lub paszport!!! KARTA ECUZ 
 środki do opalania i po opalaniu dobrane odpowiednio do karnacji skóry, nakrycie głowy, obuwie sportowe, buty do 

wody, ręczniki kąpielowe, maty do plażowania, środki przeciw owadom, klapki, podstawowe leki, dobry humor  

sugerowane kieszonkowe ok. 50-100 EURO 
 Pakiet COVID – maseczka wielokrotnego użytku – przynajmniej 3 szt, lub jednorazowego użytku 15szt., 

Płyn dezynfekujący do rąk – 200ml,  
 
POWRÓT 21.08.2020 
Planowany powrót w godzinach przedpołudniowych. 
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