W OTOCZENIU PIĘKNA I RÓZNORODNOŚCI KULTUR

CZARNOGÓRA – SERBIA – ALBANIA – BiH – CHORWACJA
Czarnogóra: Fiord KotorskI, Budva, Stary Bar, rejs po Adriatyku, św. Stefan i kanion rzeki Moračy;
Albania: Tirana, Szkoder i Krujë; Serbia – Belgrad; Chorwacja – Dubrovnik; BiH: Sarajevo i Mostar

Termin: 17/18-29/30 VI 2018 r.

Cena: 1799,- zł*/os. (z VAT)

Program wycieczki:
17 VI Dojazd własny pociągami do Krakowa Gł., skąd wyjazd wynajętym autokarem o godz. 17:30. Nocny przejazd do Sarajewa.
18 VI Przyjazd do stolicy Bośni i Hercegoviny ok. godz. 12:00, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta. Po zwiedzaniu
zakwaterowanie w hotelu, ok. 18:00 obiadokolacja, czas wolny nocleg.
19 VI Wczesne śniadanie lub prowiant śniadaniowy. O godz. 7:00 wyjazd w kierunku Ulcinja. Przejazd kanionem i deltą Neretvy
oraz w trakcie drogi wizyta w bajecznym Mostarze i w „Perle Adriatyku” - Dubrovniku. Przejazd wokół fiordu Kotorskiego.
Przyjazd do Ulcinja w późnych godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja i nocleg.
20 VI Odpoczynek na plaży. O godz. 17:45 i 18:30 obiadokolacja (podział na dwie grupy), od 20:00 dyskoteka na dachu. Nocleg.
21 VI Odpoczynek na plaży. O godz. 14:00 wyjazd do centrum Ulcinja, zwiedzanie Starego Miasta oraz spacer po bulwarze
nadmorskim. Powrót do pensjonatu i obiadokolacja o godz. 17:45 i 18:30. Czas wolny. Nocleg.
22 VI Wczesnym rankiem wyjazd autokarem na wycieczkę do Albanii. Spotkanie z przewodnikiem, wizyta nad Jeziorem
Szkoderskim, zwiedzanie miasta Shkodër, przejazd I zwiedzanie Tirany. Po południu wizyta w magicznym Krujë, wysoko
położonym na zboczach górskich. Powrót do Ulcinja ok. 19:30 i obiadokolacja (obie grupy razem). Nocleg.
23 VI Odpoczynek na plaży. O godz. 17:45 oraz 18:00 obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
24 VI Odpoczynek na plaży. O godz. 17:45 oraz 18:00 obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
25 VI Poranny wyjazd autokarem do Baru, skąd rejs statkiem wzdłuż wybrzeża adriatyckiego do Budvy, w trakcie którego
podpłyniecie pod mury wyspy Św. Stefan. Zwiedzanie pod opieką pilota Starego Miasta w Budvie. Po zwiedzaniu kąpiel
na plaży pod klifami lub czas wolny na Starówce. Powrót statkiem do Baru i przejazd autokarem do Starego Baru, gdzie
zwiedzanie ruin ufortyfikowanego miasta. Powrót do Ulcinja, ok. godz. 18:00 i 18:45 obiadokolacja.
26 VI Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja o 17:45 i 18:00. Wieczorny wyjazd do centrum Ulcinja. Powrót na nocleg.
27 VI Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja o godz. 17:45 oraz 18:00. Czas wolny. Nocleg.
28 VI Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Belgradu o godz. 7:00, przejazd przez Podgoricę (stolicę Czarnogóry) oraz wzdłuż
malowniczego kanionu rzeki Moračy, przeprawa przez Góry Dynarskie. Ok. godz. 19:30 przyjazd do Belgradu.
Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer pod pięknie podświetloną cerkiew św. Savy. Nocleg.
29 VI Śniadanie o godz. 9:30, wykwaterowanie i od godz. 11:30 zwiedzanie Belgradu pod opieką przewodnika. Czas wolny
w centrum miasta. Wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 20:00. Przejazd nocny.
30 VI Przyjazd do Krakowa ok. godz. 10:30, skąd indywidualny przejazd koleją do miejscowości zamieszkania.

Cena zawiera:

Uwagi:

- przejazd autokarem o wysokim standardzie na całej trasie;
- 2 noclegi w hotelach, w pokojach 2-/3-os. z łazienkami i WC;
- 9 noclegów w apartamentach rodzinnych*: 2+1-os./2+2-os., z TV,
balkonami, klimatyzacją, aneksami kuchennymi, WC/łazienkami;
- 11 obiadokolacji i 2 śniadania lub pakiety śniadaniowe;
- impreza taneczna „na dachu”;
- usługi przewodnickie w Belgradzie, Albanii i Sarajewie;
- opiekę pilota z dogłębną znajomością zwiedzanych regionów;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW;
- opłaty drogowe i parkingowe;

- cena nie obejmuje wstępów i rejsu - ok. 30,- €/os.
- uczestnicy cierpiący na przewlekłe choroby, mogące zakłócić pobyt
na wyciecze, winni zgłosić ten fakt celem dodatkowego ubezpieczenia;
- uczestnicy muszą posiadać ze sobą ważne paszporty lub dowody osobiste;
- na wstępy, rejs oraz wydatki własne należy posiadać EURO;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników, przy mniejszej
ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć;
- jeżeli kurs € przekroczy na trwałe poziom 4,30 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć;
- apartamenty oddziela od plaży pas łąk i lasu - wygodne dojście ok. 800 m.

- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. *) do apartamentu 2-osobowego dopłata 200,- zł.
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