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Czarnogórskim 
Szlakiem
Dzień 1
Wylot z lotniska z Katowic. Przylot do miejscowości Podgorica. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, odpoczynek. Nocleg.

Dzień 2-7
Pobyt na wybrzeżu Czarnogóry, korzystanie z infrastruktury hotelu, czas 
na kąpiele morskie i słoneczne, zwiedzanie okolicy i wycieczki autokarowe:
Wycieczka nad Jezioro Szkoderskie i do Ruin Starego Baru- największe 
jezioro na Bałkanach, położone na pograniczu czarnogórsko-albańskim. 
W Czarnogórze jest uznane za Park Narodowy. Nad jeziorem żyje 280 
gatunków ptaków, jedna z ostatnich kolonii pelikanów i 40 gatunków 
ryb. Prawie na środku jeziora znajdują się ruiny dawnego więzienia, tzw. 
Czarnogórskie Alcatraz. Podczas wycieczki będzie czas na rejs statkiem 
po jeziorze oraz spacer po miasteczku Vispazar, w którym znajdziemy dużo 
lokalnych restauracji serwujących przepyszne dania rybne. Wycieczka do 
ruin Starego Baru starożytnego miasta – kiedyś wielkiego centrum handlu 
konkurującego z Dubrownikiem, teraz opuszczonych ruin pełnych nostalgii, 
które tylko przypominają o dawnej świetności. Spacer wśród zabytkowych 
uliczek.
Wycieczka po Riwierze Czarnogórskiej: Budva +  Kotor
Całodzienna wycieczka autokarowa po najpiękniejszych miejscowościach 
nadmorskich Czarnogóry. Zobaczymy tętniącą życiem Budvę, w której 
grupa będzie wypoczywała i zabytkowy Kotor – oba miasta bardzo 
klimatyczne i warte zagubienia się w ich wąskich uliczkach.
Kotor to niezwykle dobrze zachowane średniowieczne miasto leżące na 
samym końcu Boki Kotorskiej, u podnóża masywu Lovcen. Zatoka często 
określana jest, jako najdalej położony na południe fiord Europy, bowiem 
posiada cechy norweskich fiordów. Kotor, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, jest miastem założonym przez 
starożytnych Greków. W ciągu dwóch tysięcy lat historia na każdym kroku 
zaznaczyła swoją obecność.

Dzień 8 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko i przelot do 
Polski. Zakończenie wycieczki.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelu,  WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie, 
OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, BILETY WSTĘPU do zwiedzanych obiektów, 
OPIEKĘ PRZEWODNIKÓW LOKALNYCH, TRANSPORT: przelot samolotem, 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 
 

8 dni

TERMIN CENA
03.09 – 10.09.2019 2790 zł
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