
 

             OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH                   
w TARNOWIE 

 

33-100 Tarnów, ul. Południowa 10                                                                                         tel. (0-14) 696-54-54, 696-54-55 
 
 Tarnów, 2 grudnia 2016 r. 
 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje 
Wycieczkę autokarową  

Perły Adriatyku 
w dniach 28 kwietnia – 03 maja 2017 r. 

 
28 kwietnia 2017 r. (piątek)  
• godzina 1845 spotkanie uczestników wycieczki na parkingu marketu Kaufland k. siedziby 

OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10 (przekazanie informacji organizacyjnych, 
podpisanie listy uczestników wycieczki), 

• godzina 1900 odjazd autokaru (z w/w parkingu), 
 
29 kwietnia 2017 r. (sobota)  
Po drodze zwiedzanie Mostaru - miasta malowniczo położonego nad doliną Neretwy. 
Odbudowane po zniszczeniach podczas konfliktu na Bałkanach zostało odbudowane  
i znajduje się na zaszczytnej liście Światowego dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Główną 
atrakcją jest kamienny Stary Most, wybudowany w XVI wieku.  
Przejazd do Medjugorje - miasteczka w Bośni i Hercegowinie, miejsca objawień Matki  
Bożej – Królowej Pokoju, która w 1981 roku ukazała się sześciorgu dzieciom. 
Zakwaterowanie w hotelu, spacer po  sanktuarium, obiadokolacja, nocleg. 
 
30 kwietnia 2017 r. (niedziela)  
Śniadanie, zwiedzanie największego sanktuarium Maryjnego Bałkanów, ok. 11 wyjazd w 
kierunku Dubrovnika, zwiedzanie średniowiecznego miasta, klejnotu południowej Dalmacji, 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, 
dumnie zwany Perłą Adriatyku. To jedno z najpiękniejszych chorwackich miast, które swe 
tajemnice skrywa za monumentalnymi murami obronnymi. W godzinach popołudniowych 
przejazd w kierunku Neum, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
01 maja 2017 r. (poniedziałek)  
Śniadanie, wykwaterowanie przejazd w kierunku Splitu - stolicy Dalmacji. W programie 
zwiedzania: Riva, bardzo modny deptak, ciągnący się wzdłuż nabrzeża; Stare Miasto z 
unikalną architekturą kilku epok, jedyny zachowany w całości rzymski kompleks - Pałac 
Dioklecjana, m.in. z katedrą św. Dujma i świątynią Jupitera. Pałac został wpisany na Listę 
Dziedzictwa Kulturowego. Zobaczymy także inne cenne zabytki znajdujące się poza obrębem 
murów pałacowych, jak np.: ratusz, kościół św. Benedykta, Ze Splitu udamy się do Trogiru . 
Zwiedzanie miasta założonego przez Greków. Podczas zwiedzania zobaczymy najcenniejsze 
zabytki trogirskiej starówki, która od 1997r. jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, a wśród nich m.in.: katedrę św. Wawrzyńca, pałac rektorów, loggię miejską, 
twierdzę Kamerlengo, kościół i klasztor św. Mikołaja.  Zakwaterowanie w hotelu, czas 
wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
02 maja 2017 r. (wtorek)  
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski. Przyjazd do Tarnowa w godzinach nocnych, 
czyli 03 maja 2017 r. 
 
Koszt wyjazdu dla członka samorządu OIPiP w Tarnowie - 900 zł 
Koszt dla osób niezrzeszonych w OIPiP w Tarnowie - 1.000 zł 
 



Cena obejmuje: 
• transport autokarem 
• nocleg: 3 noclegi (pokoje 2,3- osobowe) 
• wyżywienie: 3x śniadanie, 3x obiadokolacja,  
• ubezpieczenie (nnw 5 000 zł, KL 10 000 euro) 
• opieka pilota/przewodnika 
 
Ważne!     Należy posiadać dowód osobisty lub aktualny paszport. 

 
Na czas przejazdu należy zaopatrzyć się w prowiant własny. 
 
Zapisy na wycieczkę w biurze Izby lub telefonicznie (14) 696-54-54, (14) 696-54-55. 
Wpłata zaliczki 200 zł przy zapisie, pozostałość kwoty do dnia 20 marca 2017 r. 
 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Zgłoszenia  w biurze OIPiP w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 11.00 – 16.00 lub przelewem na konto nr: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001  
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności realizacji programu. 
 

Serdecznie zapraszamy 
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