
  
           

                                                                    

                                 

                                
 

C Z A R N O G Ó R A  

Bałkańska perełka  
26.08 – 03.09.2023 r. 

Program-propozycja: 

1 dzień 

wyjazd z Rzeszowa o godz. 05.00. przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.   

2 dzień  

śniadanie, kontynuowanie jazdy. Przejazd Kanionem Moraca, Monastyr Moracy. Podgorica – przejazd przez 

stolicę oraz wzdłuż Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie – największego na Półwyspie Bałkańskim. 

Przejazd do nadmorskiej miejscowości Ćanj – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   

3 dzień 

śniadanie, Bar – spacer wzdłuż wybrzeża - największego portu Czarnogóry, dworek króla Mikołaja, tzw. 

Topolica otoczony egzotycznym ogrodem, Stary Bar - perła architektury, „młodszy brat” włoskiego Bari: 

brama miejska z X-XI w., kościoły św. Katarzyny i św. Venerandy, łaźnia turecka, ruiny katedry św. Jerzego, 

ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt, cytadela. Powrót do hotelu, czas wolny – plażowanie. Obiadokolacja, 

nocleg.  

4 dzień 

śniadanie, wycieczka: taras widokowy nad wyspą św. Stefana (panorama), Cetinje - pradawna stolica 

Czarnogóry, Njegoseva Biljarda, Monastyr ze skarbcem, w którym przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela 

i relikwie św. Piotra Cetińskiego. Przejazd do najwyżej położonego mauzoleum na świecie - mauzoleum 

Njegosza w górach Lovćen (Park Narodowy). Zjazd do Kotoru przez miejscowość Njegosza - degustacja serów 

i szynek. Kotor (UNESCO)- wieczorne zwiedzanie miasta, położonego nad Zatoką Kotorską porównywaną 

często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście otoczonym murami obronnymi: Brama 

Morska, wieża zegarowa, katedra romańska św. Tripuna (z zewnątrz), kościół św. Łukasza przekształcony 

w cerkiew i kolegiata NMP, studnia miejska Karampana. Budwa - nazywana „małym Dubrownikiem” 

otoczona XV-wiecznymi murami, zwiedzanie katedry romańskiej z IX w. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 

nocleg.   

5 dzień 

śniadanie, czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej: 

wypłynięcie z Zalewu Tivackiego, poprzez Zalew Hercegowiński na Morze Adriatyckie. Przepłyniecie łódkami 

do Błękitnej Groty. Posiłek. Następnie przepłynięcie do jedynej sztucznej wyspy na Morzu Adriatyckim - 

Wyspy Matki Boskiej na Skale, gdzie w miejscu znalezienia obrazu na wystającej z morza skale usypano 

wyspę, na której wybudowano świątynię, zwiedzanie wyspy.  

Ostatnim punktem rejsu jest starożytne miasto Kotor - spacer uliczkami miasta, czas wolny. Powrót w miejsce 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

6 dzień 

śniadanie, wycieczka: czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wycieczka do Albanii:  Szkodra 

– spacer uliczkami miasta; kościół katedralny św. Stefana. Kruja - zamek Skanderbega (z zewnątrz), bazar - 

czas wolny (możliwość zakupienia pamiątek). Istnieje możliwość rozszerzenia zwiedzania Albanii o Tiranę 

tylko przy sprzyjających warunkach (m.in.: krótka odprawa graniczna, brak blokad i korków na drodze, itp.) 

Ew.  Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet Ethem Beja, Piramida (zewnątrz) - dawne muzeum 

Envera Hodży. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

7 dzień  

śniadanie, rejs statkiem na zamkniętą plażę – całodniowy pobyt nad morzem. Powrót w miejsce 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.   

8 dzień 

śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez: Serbię, Węgry.  

9 dzień 

przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 12.00. 



 

 

Koszt na osobę przy grupie  

 
  

         

     

Świadczenia zawarte w cenie: 

przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 7 noclegów [1 nocleg tranzytowy, 6 w hotelu **/*** (pokoje 

2, 3 os. z łazienkami)], wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 

z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA, obligatoryjnej opłaty na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. 

 

Cena nie zawiera: 

- kosztów ewentualnej wycieczka fakultatywnej do Albanii: 45 EUR/os. (wycieczka realizowana przy 20 os.), 

- kosztów (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne 

opłaty 100 EUR/os., 

- wypożyczenie parasola z leżakami na plaży od ok.: 7 EUR (dla chętnych),  

- organizacja imprezy integracyjnej na specjalne zamówienie wg szczegółowych ustaleń od ok 25 EUR/os.  

 

Uwaga:  

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 

zwiedzania może ulec zmianie. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

         Hotel :
- Montenegro **** 

45os - 2503 zł 




