
Program fakultatywny: 
- REJS PO BOCE KOTORSKIEJ - ok. 35 EUR 

  Belgrad-Tara-Moraca-Budva-Kotor-Perast-Szkodra
Kruja-Jezioro Szkoderskie-Belgrad

RIVIERA CZARNOGÓRSKA - to przepiękne wybrzeże Adriatyku, ozdobione bujną śródziemnomorską 

roślinnością i małymi, skalistymi wysepkami z ruinami twierdz lub zamków. Wypoczynek na piaszczystej 

plaży wśród pachnących drzew oliwkowych zapewni każdemu wspaniały relaks.

Cena obejmuje: 8 noclegów                                 
- 2 noclegi tranzytowe w ok.Belgradu w hotelu *** + 2 obiadokolacje i  2 śniadania 
- 6 noclegów  w hotelu***/****na Rivierze Czarnogorskiej  
- wyżywienie: 6 śniadań  6 obiadokolacji w formie bufetu 
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
- obowiązkowa składka TFG i TFP
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji 
- opłata obowiązkowa – realizacja programu (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
  wjazdy do miast, przewodnicy lokalni, system TOUR GUIDE i inne - ok. 80EUR
- taksy klimatycznej - 1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 540 zł /turnus
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

ČANJ - to mała, malownicza miejscowość, która jest oddalona o 30 km od Budwy, miasta uważanego 

za centrum turystyczne Czarnogóry. Natomiast od Baru (głównego węzła komunikacyjnego) dzieli ją 

zaledwie 14 km. Ze względu na swoje położenie (mała niecka pomiędzy górami a morzem), uważany 

jest za miejscowość uzdrowiskową, do której przyjeżdża wiele osób  z chorobami układu oddechowego. 

Miasteczko posiada bogatą infrastrukturę turystyczną – przy głównym deptaku znajdują  się sklepy, 

kawiarnie oraz restauracje. Čanj posiada przepiękną plażę o długości 1500m, przez miejscowych nazy-

waną złotą lub perłową ze względu na kolor piasku. Część plaży jest o podłożu „żwirkowatym”.  

KOMPLEKS HOTELOWY MONTENEGRO ***/****  Położony w miejscowości Canj tylko  80m 
od pięknej piaszczysto-żwirkowej plaży oraz 100m od centrum miejscowości. Składa się z 4 budynków o różnym 
standardzie (2 budynki o standardzie *** i 2 budynki o standardzie ****). Gospodarze i właściciele hotelu 
poprzez swoją słynną gościnność, gwarantują że goście czują się jak w domua bliskość jednej z najładniejszych 
plaż na wybrzeżu Czarnogóry jest gwarancją dobrego wypoczynku. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa 
recepcja, dwie restauracje, taras przy restauracji, dyskoteka, kuchnia dla gości, mini pizzeria, 2 nieduże 
baseny, bar z tarasem, bar na plaży, parking. Na terenie całego obiektu bezpłatne WiFi. W pobliżu obiektu 
usytuowane są tereny sportowe i rekreacyjne. 

Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, 
TV SAT, lodówka, radio, telefon, balkon lub taras z widokiem na góry lub morze, bezpłatne WiFi.  
Pokoje wygodne, komfortowo wyposażone. 

Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja - w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie świadczenie - śniadanie.

CZARNOGÓRA-PERŁA BAŁKANÓW

1 DZIEŃ  - wyjazd we wczesnych godz. rannych. Przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. 
W autokarze kawa, herbata bezpłatnie. Przyjazd do hotelu w ok. Belgradu w Serbii. 
Obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ  - po śniadaniu  wyjazd z Serbii  w kierunku Czarnogóry. W trakcie przejazdu 
postój nad Kanionem rzeki Tara, która nazywana jest ŁZĄ EUROPY ze względu na czystość 
wody.  Jest to najgłębszy kanion w Europie - jego głębokość dochodzi miejscami do 1250m 
oraz Kanionu Moraca z XIII-wiecznym Monastyrem Moraca średniowieczny pomnik 
prawosławnej  Czarnogóry z przepięknymi freskami. Przyjazd do hotelu Na Rivierze 
Czarnogórskiej - obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ  - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd do Albanii - zwiedzanie miasta SZKODRA - jednego z najstarszych 
miast Albanii - spacer na wzgórze Zamku Rozafa, z którego roztacza się przepiękny widok  
na Jezioro Szkoderskie - największe i najbardziej malownicze jezioro na Bałkanach, a następnie 
przejazd do historycznej stolicy Albanii - KRUJI położonego wysoko w górach miasta, które 
zachwyca starożytną zabudową. W programie - wizyta w zamku i zwiedzanie muzeum 
poświęconego Skanderbergowi,  turecki bazar. Dla chętnych wizyta w Muzeum Etnograficznym. 
Po drodze zobaczyć można bunkry, które od wielu lat są wizytówką Albanii i wspomnieniem 
reżimu Envera Hodży. Powrót do hotelu na obiadokolację. 
5 DZIEŃ  - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd autokarem nad ZATOKĘ KOTERSKĄ, która niczym fiord 
wcina się w głąb lądu. Na początku  BUDWA nazywana „małym Dubrownikiem” otoczona  
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie miniaturowego starego miasta, gdzie znajduje się  
m.in. Kościół Św. Jana - dawna katedra i średniowieczna kaplica św. Sawy. I wreszcie 
KOTOR - miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, położone 
nad Zatoką Kotorską porównywaną często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer  
po starym mieście otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, 
katedra romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP. Przejazd od maleńkiego 
PERASTU - nabrzeżne miasto słynie z zabytkowej architektury, zobaczymy tu kościół  
Św. Mikołaja, Św. Antoniego oraz twierdzę Św. Krzyż. W drodze powrotnej punkt 
widokowy na SVETI STEFAN (malownicza miejscowość na półwyspie, jedno z najbardziej 
fotogenicznych miejsc na czarnogórskim wybrzeżu). Powrót do hotel - obiadokolacja, 
nocleg.
7 DZIEŃ - po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.             
8 DZIEŃ  - po śniadaniu  przejazd do BELGRADU – krótkie zwiedzanie. W programie między 
innymi stare miasto ze śladami architektury tureckiej, potężna, rozbudowana przez Turków 
Osmańskich twierdza Kalemegdan z przepięknym widokiem na Sawę i Dunaj, bastion Kula 
Nebojsa, cerkiew św. Petki z „cudownym źródełkiem”, bazylika św. Sawy. Przejazd do hotelu 
w ok. Belgradu – obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót  do miejsca wyjazdu w  godzinach  
wieczornych.

Program:

Plażowanie
i zwiedzanie


