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BAŁKANY 

SARAJEWO – MOSTAR – WODOSPADY KRAVICA - DUBROVNIK – SPLIT – PARK NARODOWY KRKA – 
SZYBENIK – ZADAR – PARK NARODOWY JEZIORA PLITWICKIE – ZAGRZEB - MARIBOR 

 

 
PROGRAM RAMOWY 10 DNI 

 
DZIEŃ 1  
Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach rannych z Tych.  Przejazd na nocleg.  
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Udamy się do Sarajewa. Miasto zostało założone w XV wieku przez Turków Osmańskich w pięknej dolinie 
rzeki Miljacka. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii. 
Nawiedziemy Katedrę Serca Jezusowego wybudowaną w latach 1884-1889, jako pierwszą rzymskokatolicką świątynię 
od czasu zburzenia katolickiego kościoła pod koniec XVII w. Katedra reprezentuje styl neogotycki z dwoma wysokimi 
dzwonnicami po obu stronach wejścia nad którym znajduje się potężna rozeta. Zobaczymy między innymi: plac 
Bascarsija, meczet cesarski, meczet Gazi Husrev-bega, teatr narodowy, neomauretańską synagogę, bazar – 
sarajewskie sukiennice oraz Latinski Most – miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Powrót na obiadokolację i 
nocleg. 
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, po którym udamy się do Mostaru. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta. Nawiedzimy Katedrę NMP 
Matki Kościoła. Świątynia została zbudowana w nowoczesnym stylu w latach 1975 – 1980. Wnętrza zdobią witraże 
oraz piękna mozaika. W czasie wojny w Bośni, świątynia uległa zniszczeniu, obecnie możemy podziwiać odbudowaną 
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katedrę.  Zobaczymy ponadto:  kamienny Stary Most (wpisany na listę UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom 
turecki oraz dzielnica Stara Carsija (tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią, meczety, z 
których dobiegają głosy muezinów wzywających do modlitwy). Przejazd malowniczą Doliną Neretwy. Następnie 
udamy się nad Wodospady Kravica – na rzece Trebizat. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Dubrovnika. Zwiedzanie malowniczo położonego miasta o wspaniałym klimacie, i niezwykłych 
uliczkach. Znajdują się tu liczne zabytki: ponad 20 bastionów i baszt z X-XV w., pałac Rektorów, pałac Sponza, 
archiwum dubrovnickie, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mała Braca – jeden z 
najbogatszych kościołów w mieście, zniszczony poważnie podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku, odbudowany w stylu 
barokowym.  Jedynym elementem dawnego budynku, który został zachowany jest portal na ścianie południowej.  W 
klasztorze w 1317 roku powstała apteka – jedna z najstarszych na świecie, która funkcjonuje nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. Kolejny obiekt, który zobaczymy to gotycki klasztor Dominikanów. W prezbiterium kościoła znajduje się 
krzyż vucovarski, ofiarowany przez mieszkańców tego miasta Papieżowi Janowi Pawłowi II. Wśród bogatego 
zabytkowego wyposażenia świątyni, ujrzymy XIV –wieczny malowany krucyfiks o wyraźnych cechach bizantyjskich. 
Kolejny obiekt  sakralny na naszej trasie, to Katedra WNMP, zbudowana w stylu barokowym, powstała na miejscu 
świątyni, którą wg legendy zbudował król angielski Ryszard Lwie Serce w podzięce za cudowne ocalenie w drodze 
powrotnej z wyprawy krzyżowej. Świątynia uległa także zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku. Wnętrze 
katedry zawiera wiele cennych malowideł, m.in. obraz Tycjana. Znajduje się tu także bogaty skarbiec. Nawiedzimy 
również  barokowy kościół św. Błażeja – patrona miasta. Obiekt ten posiada bogato zdobioną fasadę z portalem, a 
przed nią szerokie kolumny. W głównym marmurowym ołtarzu znajduje się rzeźba św. Błażeja – dzieło 
dubrownickiego mistrza z XV w.  Zobaczymy również wielką studnię Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. 

Przejdziemy najważniejszą ulicą miasta – Stradun – łączącą dwie bramy miejskie. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Splitu – największego miasta Dalmacji, ulokowanego na wybrzeżu Adriatyku. Spacer po 
Starówce, będącej pod ochroną UNESCO: Katedra pw. św. Dujama – dawne mauzoleum cesarza Dioklecjana 
wchodzące w skład pałacu cesarza, przebudowane w VIII w. na świątynię. Katedra zachowała architekturę 
ośmiokątnej budowli. Główny ołtarz pochodzi z XVII w. a romańskiej stalle z XIII w. – są najstarszymi na terenie 
Dalmacji . Zobaczymy także: ratusz miejski, kościół św. Franciszka, bramy: Srebrna, Złota i Żelazna a także malowniczy 
port. Przejazd do Trogiru. Spacer po starym mieście. Idąc krętymi uliczkami dotrzemy do głównego placu, na którym 
zbudowano większość zabytków, włącznie ze wspaniałą katedrą św. Wawrzyńca. Świątynia posiada łukowaty kształt 
romańskiej bazyliki, trzy nawy oraz przedsionek z trzema półkolistymi absydami. Zobaczymy również inne zabytkowe 
obiekty: mury obronne, brama lądowa, pałac Stafileo, pałac Cipiko. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Udamy się do Szybenika, pierwszego prawdziwie chorwackiego miasta nadmorskiego. Spacer po mieście. 
Zwiedzimy katedrę św. Jakuba –wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy trzy monumentalne 

twierdze św. Jana, św. Anny i Subicevac. Zobaczymy także renesansowy budynek ratusza. Udamy się do Parku 
Narodowego Krka utworzonego 1985 roku, którego główną atrakcję stanowi siedem malowniczych wodospadów: 
Bilusić buk, Prljen buk, Manojlovac, Rosnjak, Miljacka slap, Roski slap i największy oraz najsłynniejszy z nich – 
Skradinski buk o łącznej wysokości ponad 45 m. Powrót na obiadokolację i nocleg.       
 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Udamy się do centrum gospodarczego oraz kulturalnego Dalmacji – Zadaru. Zwiedzimy starówkę otoczoną 
murami i wieżami. Zbudowana według rzymskich zasad urbanistycznych, posiada szereg zabytków z czasów 
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antycznych, średniowiecza i renesansu. Zobaczymy: rzymskie forum i ruiny budowli rzymskich, przedromański kościół 
św. Donata z IX w., romańską katedrę św. Anastazji z przełomu XII i XIII w., z dobudowana nawą, której romańska 
fasada uważana jest za najpiękniejszą w Dalmacji. W prezbiterium zachowały się romańskie marmurowe ławy z XII-
XIIIw. oraz gotyckie stalle z XV w.  Następnie będziemy mieli okazję podziwiać : pałace barokowe, arsenał z XVIII w. 
oraz ratusz. Spacer po głównej ulicy miasta –Kalelarga. Czas wolny. Zobaczymy także amfiteatr, wokół którego na 
kamiennych kostkach znajduje się stylizowana prezentacja wszystkich planet Układu Słonecznego i ich orbity. Powrót 
na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Udamy się do Parku Narodowego Jezior Plitwickich – wpisanego na listę UNESCO. Na terenie parku 
położonych jest 16 tarasowych jezior połączonych strumieniami z 92 wodospadami i kaskadami o łącznej długości 8 
km. Dwa największe jeziora – Kozjak i Proscansko zajmują prawie dwie trzecie wodnego obszaru parku. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolice Karlovaca.  
 
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Przejazd do Zagrzebia. Zwiedzanie stolicy Chorwacji. Zobaczymy charakterystyczne wąskie, brukowane 
uliczki, ukwiecone kawiarenki i bramy pałacyków ozdobionych dekoracyjnymi kratami. Spacer po mieście: Górne i 
Dolne Miasto. Nawiedzimy Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbudowaną w 1880 roku w stylu 
neogotyckim. Dobudowana fasadę zwieńczono dwiema neogotyckimi dzwonnicami  o wysokości 104 i 105 m. – 
stanowią one wizytówkę i symbol miasta.  Zobaczymy ponadto: plac św. Marka, Kamienna Brama z ocalałym z 
wielkiego pożaru w 1731 roku obrazem Matki Bożej z Kamiennej Bramy – patronki miasta Zagrzebia. Przejdziemy na 
centralny  plac stolicy Chorwacji - bana Josipa Jelačića, gdzie znajduje się pomnik tego bohatera narodowego. Powrót 
na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 10 
Śniadanie, po którym przejazd do Mariboru. Zwiedzanie miasta: zamek, stara winorośl, Plac Wolności, katedra św. 
Jana Chrzciciela – najsłynniejszą świątynię w mieście, przebudowaną w stylu gotyckim.  Katedra posiada 54 m 
dzwonnicę pochodzącą  z końca XVIII w. zbudowaną w stylu klasycystycznym. Złożono tu prochy Antona Martina 
Slomseka – słoweńskiego biskupa i polityka, który był beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1990 roku. 
bazylika Najświętszej Marii Matki Litościwej.  Wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu obiad pożegnalny 
połączony z podsumowaniem wyjazdu. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych.  
 
 

TERMIN:    7 – 16.07.2014  
  
CENA:         
 
 
 
ZAPEWNIAMY:   
• przejazd luksusowym autokarem, 
• 9 noclegów w hotelach **/*** - pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeństwa pokoje 2os.  
• 9 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad pożegnalny 
• opiekę i informację turystyczną pilota, 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 € i 5000 zł w RP 
 

PAX 35 40 45 

CENA 2 280 zł 2 180 zł 2 080 zł 
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UWAGI:  
• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom, 
• Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty, 

• Na bilety wstępu i inne wydatki programowe jak przewodnicy miejscowi, należy posiadać po  80 € 
 
Zapisy do końca kwietnia 2014 r. w kancelarii parafii św. Marii Magdaleny w Tychach w godzinach 

urzędowania. Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 500 zł. 

 


