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DUBROWNIK 

„DOBRODOŠLI” (welcome!) 

Dubrownik nazywany jest Perłą Adriatyku, historycznym, średniowiecznym 

miastem na południu Chorwacji, przez wieki stanowiącym niezależną republikę. 

Wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, odznacza się wyjątkowości 

na turystycznej mapie kraju. Pozostałości średniowiecznej zabudowy znajdziemy 

dziś na przepięknie zachowanej Starówce, która sprawia wrażenie, że czas tutaj 

zatrzymał się wieki temu. Dodatkowo, w południowym słońcu, wszystko wydaje 

się żywsze i bardziej barwne, a lokalna kuchnia z owocami morza należy do 

najlepszych w Europie. 

Miasto i port położone są na małym półwyspie Korculi, połączone  

z resztą wąskim skrawkiem lądu. Korcula zaś, jest rodzinnym miastem 

podróżnika Marco Polo. Miejsce jest bardzo żywe, bo wciąż, tak jak w 

średniowieczu, mieszkańcy żyją w starej części wyspy, wewnątrz murów 

miejskich, gdzie dziś podziwiać można XVI i XV wieczne zabytki, małe, wąskie 

uliczki, dom Marco Polo, katedrę, Pałac Arneri  

z renesansowym ogrodem, ratusz. 
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DZIEŃ 1  DUBROWNIK – ZAKWATEROWANIE – KOLACJA W LOKALNEJ RESTAURACJI 

Spotkanie na lotnisku Okęcie z przedstawicielami Biura New Poland na 2 godziny przed odlotem samolotu. Odbiór dokumentów 

podróży (programu imprezy) w odpowiednio oznaczonym stanowisku dedykowanym Gościom. 

Przy zakwaterowaniu w hotelu proponujemy szybki check-in dedykowany grupie w specjalnie przygotowanej na tę okazję recepcji. 

Klucze do pokojów zostaną przygotowane wcześniej i rozdzielone pomiędzy Uczestników w trakcie transferów. Drink powitalny na 

tarasie hotelu (z widokiem na morze). Odpoczynek. 

Ok. 19:30 Wyjazd na kolację powitalną w lokalnej restauracji zlokalizowanej w dawnym porcie należącym do Starego Miasta. 

Restauracja specjalizująca się w daniach rybnych i dalmatyńskich. Proste i smaczne, jednocześnie doskonałej jakości. Restauracja 

mieści do 250 osób w środku, oraz 110 na zewnętrznym tarasie. 

Transfer powrotny do hotelu. 
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PRZYKŁADOWY PROGRAM 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AYIGzHO1j2j6kM&tbnid=XgCqLCpKo0l8LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newgourmetrecipes.com/entrees/grilled-sea-bass-with-roasted-red-pepper-sauce-and-broccoli-puree/&ei=zj7MUfPyNc_DswaHrIDYAQ&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNHoR8EYFvnBrxr4jtRM1daC67r96w&ust=1372426253900017


Odpoczynek w hotelu, czas na indywidualne spacery czy organizacja spotkań konferencyjnych – to opcje na przedpołudnie. 

Proponowane przez nas hotele dysponują bardzo dobrym zapleczem konferencyjno – wypoczynkowym. 

Lunch: 

 1) w tradycyjnej lokalnej restauracji położonej w sercu Dubrownika. Specjalnością restauracji jest: risotto z czarnej mątwy, filet z 

ryby w sosie krewetkowym, małże pieczone, dalmacki talerz grillowanych ryb i owoców morza, steki w stylu dalmatyńskim 

2)  Urokliwa tawerna na wyspie Lokrum 

DZIEŃ 2 | KONFERENCJA LUB ODPOCZYNEK W HOTELU / LUNCH / ZWIEDZANIE MIASTA / KOLACJA Z 
DYSKOTEKĄ 
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LUNCH NA WYSPIE LOKRUM: 

• Przepłynięcie promem lokalnym na wyspę  

(z portu Starego Miasta - 15 min) 

• Lunch w formie BBQ 

• Powrót promem do Starego Portu 
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ZWIEDZANIE DUBROWNIKA 
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Po lunchu warto wybrać się na zwiedzanie średniowiecznej części miasta. Przy 

dużych grupach proponujemy ich podział na mniejsze i kilka równoległych 

tras. Każda z grup ma przydzielonego przewodnika, a każdy z Uczestników 

zostaje wyposażony w przenośne słuchawki (czas trwania - 3h). 

Możliwość wzbogacenia programu zwiedzania o wizytę w muzeach (morskim  

i etnograficznym), Pałacu Rektorów i w Klasztorze Franciszkanów, a wszystkie 

trasy mogą być zróżnicowane tematycznie. 

Następnie indywidualnie spacer po murach obronnych Starego Miasta. Mury 

okalające od XIV w. miasto mają 2 km długości. Dzięki kolejnym 

przebudowom, od strony lądu mierzą do 25 m wysokości i 4 do 6 m grubości, 

natomiast są cieńsze od strony morza, tu wspomaga je wysokie urwisko. Przez 

lata skutecznie chroniły miasto, a obecnie dają szansę turystom zobaczyć je  

z góry, a to wspaniały widok.  

OPCJA: przejazd gondolą widokową na wzgórze, gdzie Dubrownik o zachodzie 

słońca wygląda wspaniale! 
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PROPOZYCJA KOLACJI W RESTAURACJI PRZY PLAŻY 

Modny klub przy plaży, w stylu Saint-Tropez – to ponoć najgorętsze miejsce w Dubrowniku! 

Restauracja ze spektakularnym widokiem na Stare Miasto w Dubrowniku, posiada również modny bar i klub dyskotekowy. 

Styl: restauracja plażowa/ klub, dania kuchni dalmatyńskiej z wpływami międzynarodowymi. 

Specjalności restauracji: Carpaccio z ośmiornicy na rukoli, golonka cielęca, filet z łososia w sosie cytrynowym, medaliony cielęce  

w sosie truflowym, stek wołowy w sosie balsamicznym z miodem. 

Wieczór rozpoczniemy kolacją przy dźwiękach muzyki płynącej ze sceny klubowej (live). Następnie po skończonym koncercie, zacznie 

się zabawowa część wieczoru - czyli „biała” dyskoteka! Nawiązując do stylistyki plażowej proponujemy strój w kolorze białym lub 

niebieskim.  

Transfer powrotny do hotelu. Nocleg w hotelu. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie Dubrownika od strony zachodniej, rozpościera się najwspanialszy dubrownicki archipelag, nazywany Elafiti – 

Wyspy Jeleni, ściśle powiązany z Dubrownikiem i jego przeszłością. 

Wyspy o niespotykanej urodzie, wieczni strażnicy morza i wybrzeża, wyspy nieustraszonych kapitanów i marynarzy Republiki Dubrownickiej 

oraz obecnych czasów. 

Są to: Koločep, Lopud, Šipan, Jakljan, Olip. 

Małe, zamknięte dla ruchu kołowego wysepki są dziś oazami spokoju, z bardzo bogatą, burzliwą przeszłością. 

Ramowy program: 

• Transfer z hotelu do portu 

• Rejs żaglowcem Tirena/ łodzią Seastar na Wyspy Elafickie 

• Przybycie na wyspę Šipan 

• Zwiedzanie letniej rezydencji Skočibuha 

• Opcjonalnie:  wycieczka rowerowa po drugiej stronie Šipan – 25 minut 

• Wypłynięcie w kierunku wyspy Lopud, orientacyjne zwiedzanie z przewodnikiem 

• Czas wolny na promenadzie lub w lokalnych kawiarniach 

• Rejs w stronę wyspy Koločep 

• Lunch na tarasie jednej z lokalnych restauracji z fenomenalnym widokiem 

• Powrót – rejs w stronę Dubrownika 

• 16h00 Dopłynięcie do portu w Dubrowniku i transfer do hotelu ok. 15min 

• Kolacja pożegnalna 

 DZIEŃ 3 | WYSPY ELAFICKIE  



REJS łodzią - TIRENA 
Tirena to replika zabytkowego galeonu. W czasach kiedy Dubrownik był jednym z najważniejszych portów 

handlowych w Europie statek ten pełnił ważną rolę w żegludze śródziemnomorskiej (1272 - 1808). 



Lub rejs THE SEA STAR 
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WYSPA Šipan 

 

• Spacer lub/i wycieczka rowerowa (dla chętnych) po wyspie Šipan. Czas trwania przejazdu rowerowego (do 30 min/5 km) , spacer 

(do ok 2h). 

• Następnie wizyta w pięknej rezydencji SKOČIBUHA na wyspie Šipan. Właściciele rezydencji powitają Gości serwując lokalne zioła 

grappa zwane „travarica” i słodkie domowe placki. 

WYSPY ELAFICKIE  



Propozycja lunchu: 
RESTAURACJA na WYSPIE 

KOLOČEP 

Restauracja znajduje się na wyspie Kolocep, jednej z trzech wysp Elafiti, położonej na zachód od 

Dubrownika.  
Wybudowana w 1930 roku przez bogatego kupca z Dubrownika i oddana jako symbol miłości do żony. Willa 
wznosi się na skale nad morzem w cieniu sosen na samym wejściu do zatoki Donje Celo. Restauracja ta jest  
unikalną oazą ciszy i spokoju na wybrzeżu Adriatyku. 
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Śniadanie w hotelu, następnie wyjazd w kierunku Półwyspu Pelješac, gdzie odwiedzimy jedno z najbardziej uroczych miast w Chorwacji, a także 

spróbujemy czegoś typowego dla tych stron, czyli na własnej skórze przekonamy się jak smakują chorwackie OSTRYGI (degustacja w 

lokalnej restauracji w miejscowości Mali Ston). 

Ston to miasto w południowej Chorwacji, położone na przypominającym fiord strategicznym przesmyku pomiędzy Półwyspem Pelješac a stałym 

lądem. Tym, co przyciąga tu wielu turystów są okalające miasto imponujące mury obronne. Obwarowania te uważane za jedne z najdłuższych w 

Europie i często bywają nazywane "Wielkim Europejskim Murem Chińskim". 

Będziemy mieli okazję zobaczyć także przepiękne solniska (warzelnie soli) z okolicach Ston. To kopalnie skarbów zgromadzonych w palącym 

słońcu. W przeszłości, sól traktowana była jako swego rodzaju białe złoto. 1 kg soli był bardziej wartościowy, niż 1 kg złota!  

Testowanie lokalnego wina – tego nie można przegapić! Klimat śródziemnomorski, z dość długim, gorącym i suchym latem oraz łagodnymi, 

krótkimi i wietrznymi zimami; z częstymi opadami deszczu, jak i dużym nasłonecznieniem, jest doskonały do produkcji wina. Korzystny klimat i 

dobre gleby na półwyspie Peljesac to unikalna kombinacja dająca winu harmonijny związek między  składników; alkohol, kwas, sole mineralne, 

białka, witaminy etc. 

Chorwackie wina należą do najlepszych na Bałkanach, dlatego też dotrzemy do lokalnych winnic w regionie, poznamy miejscowych ludzi, którzy 

wyjaśniają, jak wygląda cały proces naturalnej produkcji. Zakończymy oczywiście degustacją. 

ODKRYWANIE WYBRZEŻA Z PÓŁWYSPEM PELJEŠAC  - STON, DEGUSTACJA WINA I OSTRYG 
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Śniadanie w hotelu, następnie wyjazd na zwiedzanie regionu Konavle z przewodnikami. 

Konavle – obszar na dalekim południu Chorwacji, zajmuje południowo-wschodnią część Dubrownickej 

Riwiery. Jest krainą o szczególnych walorach przyrodniczych, pełną piękna i kontrastów. Na północy 

wyznaczają ją wzgórza, na południu Morze Adriatyckie, na wchodzie rozciąga się do samego wejścia w 

Bokokotorską zatokę i półwysep Prevlake, a na zachodzie schodzi aż do zatoki Cavtat i Oboda. 

W czasie eksploracji Konavle poznamy/zobaczymy/doświadczymy: Wizyta w starym młynie, gdzie 

właściciel częstuje domowym likierem oraz opowiada historię swojego młyna.  

- W tłoczni oliwy z oliwek  zobaczymy sposób jej produkcji. Będziemy mieli również okazję do 

skosztowania domowej roboty oliwy z domowej roboty chlebem i serem. 

-     Zobaczmy również tradycyjny dom regionu Konavle 

- W jednej z lokalnych piwniczek dowiemy się również więcej o produkcji białych i czerwonych win; 

degustacja. 

Powrót do hotelu. 

LUB ODKRYWANIE REGIONU KONAVLE 
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Transfer z hotelu na kolację do jednej z najpiękniejszym restauracji w Dubrowniku. 

Restauracja ta znajduje się w samym sercu Starego Miasta w Dubrowniku, w pobliżu Wielkiej Fontanny  Onofrio, w dawnym klasztorze 

z XIII wieku. 

Szef kuchni ze swoim zespołem gotuje wykorzystując wyłącznie lokalne, świeże produkty. Specjalizują się w daniach kuchni 

śródziemnomorskiej. Szef kuchni poleca tradycyjny deser z regionu Dubrownika - chleb świętojański. 

Powrót do hotelu. Nocleg. 

KOLACJA POŻEGNALNA 
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DZIEŃ 4 | POWRÓT DO POLSKI 

Śniadanie w hotelu.  

Czas wolny na indywidualne zwiedzanie, odpoczynek z wykorzystaniem infrastruktury hotelu. 

12.30 Lunch w hotelu. 

Transfery na lotnisko. 

Powrót do Polski. 

 


