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ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. +48  91 433 81 00 

tel / fax. +48  91 488 88 19 

POLAND 

 

9   DNIOWA  WYCIECZKA  

CZARNOGÓRA, ALBANIA, SARAJEWO, WIEDEŃ 
 

TERMIN: 2-10.09.2016                          CENA:1690 ZŁ 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 2 noclegi tranzytowe  w hotelu** w Brnie lub okolicach (Czechy). Pokoje 2,3 os z łazienkami. 

- 1 nocleg tranzytowy  w hotelu**/*** w Gospić lub okolicach (Chorwacja). Pokoje 2,3 os z łazienkami 

- 4 noclegi w hotelu** w Czarnogórze w miejscowości nadmorskiej. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

- 1 nocleg tranzytowy  w hotelu**/*** w Sarajewie lub okolicach (Bośnia i Hercegowina). Pokoje 2,3 os z łazienkami 

- 8 śniadań i 8 obiadokolacji  

- opieka pilota – przewodnika. 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- wycieczki wg programu. 

- Ubezpieczenie KL i NW  
 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - wyjazd około południa z Żor. Przyjazd do Czech na Morawy w godzinach późno popołudniowych , 

               zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień  -śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wiednia, krótkie zwiedzanie: Belweder, Hofburg, Katedra, budynek opery 

wiedeńskiej, pomnik Straussa. Wyjazd w godzinach wczesno popołudniowych w kierunku miejscowości Gospić 

               (Chorwacja) na nocleg. Przyjazd wieczorem do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd  do Kotoru /Czarnogóra/, historyczne centrum wpisane jest na listę UNESCO. 

Następnie przejazd  trasą widokową wzdłuż Boki Kotorskiej, przypomina norweskie krajobrazy i jest określana  fiordem 

południa Europy. Dalej przejazd na nocleg do miejscowości na wybrzeżu (Czarnogóra), zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień - śniadanie, wycieczka do Albanii,  zwiedzanie Szkodry: Zamek Rozafa, stare miasto. Następnie przejazd do Tirany:  

               Meczet Ethem Beja, Plac Skanderbeg, budynek opery, Plac Matki Teresy, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień – śniadanie, wycieczka do Budvy, zwiedzanie: stare miasto, Konkatedra św. Jana Chrzciciela, Cerkiew św. Sawy, mury 

miejskie, przejazd oraz zwiedzanie Perast (Czarnogóra) - wizyta na wyspie Matki Bożej ze Skały z barokowym 

sanktuarium. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień - śniadanie, wycieczka nad Jezioro Szkoderskie - jeden z parków narodowych Czarnogóry, największe jezioro na Bałkanach, 

Rejs po jeziorze, kąpiele. Następnie zwiedzanie Starego Baru, Zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w XXw., gdzie można 

podziwiać pozostałości murów miejskich, tureckiej łaźni , meczetów oraz cerkiew św. Katarzyny. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień - śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd ok. 6.00 w kierunku Sarajewa, Przyjazd do Sarajewa w godzinach 

popołudniowych, krótkie zwiedzanie zabytkowego centrum miasta z meczetem Gazi Husrev-Beja, Cerkiew pw. Archniołów 

Gabriela i Michała, Latinski Most - miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Bascarsija – turecki bazar. Następnie 

przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień - śniadanie, wykwaterowanie ok. 6.00, przejazd w kierunku Moraw (Czechy). Przejazd na Morawy do hotelu w godzinach 

wieczornych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

9 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Brna. Następnie dalszy przejazd do Polski  

               Przewidywany powrót wieczorem ok. 19.00.  
 

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot-przewodnik i może ona ulec zmianie. 

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych miejscowych przewodników, opłatę klimatyczną pokrywają 

uczestnicy: około 70 EURO . 

- rejs statkiem po Jeziorze Szkoderskim dla chętnych 25 Euro. 

- Na wycieczkę wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. 

- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  

      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ. 

 

 

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 30.01.2016  


