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Czarnogóra 

 
Dzień 1, 12.05.2020:  
Zbiórka uczestników na lotnisku we Wrocławiu, wylot do Podgoricy. Przylot, transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, czas na odpoczynek, wyjazd na krótkie zwiedzanie Budvy – spacer po centrum, 
powrót do hotelu, czas na plażowanie i relaks, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 2, 13.05.2020:  
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Budvy. Miasto Budva nazywane jest często miniaturowym 
Dubrovnikiem -  wszystko za sprawą słynnej średniowiecznej starówki przypominającej 
architekturą tę z Chorwacji. Budva jest stolicą turystyczną Czarnogóry, pełną barów, restauracji, 
klubów i hoteli. Wieczorem tętni życiem, w ciągu dnia napełnia spokojem i zachwyca swą urodą. 
Warto zobaczyć cytadelę, położoną w południowej części starówki, Kościół Santa Marija in Punta 
(najstarszą budowlę w mieście) oraz dwie cerkwie – św. Sawy oraz św. Trójcy. Następnie dalszy 
przejazd na zwiedzanie Boki Kotorskiej – czyli Zatoki Kotorskiej. Przejazd autobusem wzdłuż jej 
urokliwych brzegów, zwiedzanie miasta Kotor – wpisanego na listę UNESCO. Kotor uznaje się za 
jedno najlepiej zachowanych miast ze średniowiecza w południowo-wschodniej Europie. Zachwyca 
swoją architekturą i charakteryzuje się wąskimi, krętymi uliczkami, licznymi placami oraz 
kościołami prawosławnymi i katolickimi. Uroku dodaje piękny kobaltowy kolor wody, który 
podkreśla malowniczość miasteczka. Następnie rejs stateczkiem na wysepkę Gospa od Skrpelja. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 
Dzień 3, 14.05.2020:  
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Cetinje – historycznej stolicy Czarnogóry. Podczas drogi krótki 
postój w Brajici, gdzie znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się wspaniały widok na 
Morze Adriatyckie i całe wybrzeże i Zatokę Kotorską. Następnie przejazd do Parku Narodowego 
Lovćen znajdującego się na granicy dwóch kompletnie różnych stref przyrodniczych: morza i gór. 
Dalszy przejazd do mauzoleum Njegosa usytuowanego na szczycie wzgórza. Zjazd słynnymi 
serpentynami – po drodze postój na punktach widokowych.   Powrót do hotelu, dla chętnych 
możliwość zatrzymania się w Budvie na spacer lub zakupy. Obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4, 15.05.2020:  
Śniadanie, przejazd do miejscowości Vir Pazar, następnie rejs stateczkiem po Jeziorze 
Szkoderskim – największym jeziorze na Półwyspie Bałkańskim, będącym kryptodepresją i 
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unikatem przyrodniczym na skalę  europejską. Jezioro jest jednym z ostatnich siedlisk pelikanów i 
największym rezerwatem ptactwa i słodkowodnych bagien w rejonie śródziemnomorskim. W 
trakcie rejsu możliwość kąpieli w jeziorze. Przejazd do winnicy na degustację najbardziej znanego 
czarnogórskiego gatunku wina. Podczas przejazdu postój na punkcie widokowym nad półwyspem 
Sveti Stefan – symbolem czarnogórskiego wybrzeża, powrót do hotelu, czas wolny na plażowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 5, 16.05.2020:  
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Starego Baru – fascynujących ruin wymarłego miasta 
otoczonego murami obronnymi. Zobaczymy m.in. wieżę zegarową, pałac biskupów, dawne łaźnie 
tureckie, prochownie, ruiny akweduktu czy amfiteatr. Przejazd pod najstarsze drzewo oliwne w 
Europie, następnie przejazd do Ulcinja – miasta o specyficznej atmosferze i zachwycająco 
położonej Starówce, które kiedyś było siedziba piratów. Przejazd na słynną Wielką Plażę w Ulcinju 
(przerwa na plażowanie) i na wyspę Ada Bojana – mekki amatorów sportów wodnych oraz 
rybołówstwa (połowy odbywają się przy użyciu pradawnych metod rybackich), powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 6, 17.05.2020:  
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Herceg Novi – urokliwego miasteczka o wielowiekowej i 
burzliwej historii. Spacer po zabytkowej starówce – zobaczymy m.in. wieżę zegarową, cerkiew św. 
Michała Archanioła, dwa kościółki katolickie. Dojdziemy do twierdzy Jaka Kula, która stanowi 
cześć weneckiej cytadeli. Czas wolny na kawę. Przejazd na degustację wina w lokalnej winiarni, 
powrót do hotelu, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 7, 18.05.2020:  
Śniadanie, do południa przejazd do Budvy na ostatni spacer po kurorcie – czas wolny na zakup 
pamiątek. Powrót do hotelu, czas wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 8, 19.05.2020:  
Wykwaterowanie z hotelu we wczesnych godzinach porannych, transfer na lotnisku, wylot do 
Wrocławia. 

 
 

UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie. 
 
 

Cena: 2100 zł osoba przy min. 40 osobach pełnopłatnych + 190€ 
Termin: 12.05.-19.05.2020 
 
Cena obejmuje: 
 Zakwaterowanie: 7 noclegów na Riwierze Czarnogórskiej, 
 Wyżywienie: 6 śniadań, 7 obiadokolacji (według programu), 
 Opiekę renomowanego pilota, 
 Przelot na trasie Wrocław – Podgorica – Wrocław, 
 Bagaż podręczny 40 x 30 x 20 cm i wadze do 10 kg oraz bagaż rejestrowany 55x 40 x 20 cm i 
wadze do 10 kg 
 Ubezpieczenie KL i NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych), 
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 Zestawy słuchawkowe audio guide na czas trwania całego wyjazdu, 
 Obowiązkowe bezzwrotne wydatki programowe: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
transfery na miejscu, opłaty przewodnickie i klimatyczne – 190  €/os, 
 Opłaty parkingowe i drogowe, 
 VAT-marża. 
Cena nie obejmuje: 
 Napojów do obiadokolacji. 
 Dopłaty do pokoju jednoosobowego – na zapytanie, 
 Transferu na lotnisko we Wrocławiu. 
 
UWAGA: kalkulacja oparta na cenie biletów lotniczych oraz biletów wstępu z dnia 29.10.2019; 
dysponujemy ograniczoną ilością miejsc – zapisy do dnia 06.11.2019 r. 
 
Warunki rezerwacji: 
Aby dokonać rezerwacji miejsca na wyjazd wymagana jest wpłata w wysokości 800 zł od osoby. Wpłata jest 
równoznaczna z zobowiązaniem do udziału w wyjeździe i akceptacją warunków uczestnictwa. 
Koszty rezygnacji są kalkulowane indywidualnie. 
O terminie rezygnacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na piśmie do biura organizatora. 
Zachęcamy do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – jego bezpłatnej wyceny 
można dokonać w biurze organizatora (lub telefonicznie – 734 455 755). 
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zawarte w cenie wycieczki nie obejmuje następstw chorób przewlekłych 
(choroby zdiagnozowanej i leczonej, będącej pod kontrolą lekarza, mającą długotrwały przebieg) – np. 
nadciśnienie, choroby układu krążenia, cukrzyca, miażdżyca, alergia, choroby związane z tarczycą, choroby 
nowotworowe – zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas podróży – osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt z biurem. 


