Czarnogóra wycieczka pobytowo-objazdowa Duga 2019
CZARNOGÓRA POBYTOWO-OBJAZDOWA DUGA - program 10 dniowy.
Budva, Cetinje, Njegusi, Św. Stefan, Podgorica, Jezioro Szkoderskie,
Stary Bar, Ulcinj, Kotor, Matka Boska ze Skał, Perst, Tivat, Monastyr
Moraca
Program
1. DZIEŃ – WYJAZDY Z MIEJSCOWOŚCI: Gliwice, Zabrze, Bytom,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik,
Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Żywiec (wg rozkładu jazdy). Przejazd
przez Słowację, Węgry, Serbię.
2. DZIEŃ – Przyjazd do miejscowości BAR w Czarnogórze,
zakwaterowanie w pensjonacie DUGA. Odpoczynek na plaży,
obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ – Śniadanie, wyjazd do słynnego kurortu – BUDVY, zwiedzanie
m.in.: KATEDRA ŚW. JANA, CYTADELA (3 €), czas wolny. Przejazd do
dawnej stolicy CETINJE (1 €), zwiedzanie m.in.: MONASTYR CETYŃSKI
(2,50 €) oraz PAŁAC MIKOŁAJA (5 €), czas wolny. Wizyta w NJEGUŠI,
niewielkiej wiosce na zboczu masywu Lovcen, DEGUSTACJA SERA i
SZYNKI (6 €). Przejazd w kierunku Baru, po drodze krótki postój w
miejscu ze wspaniałym widokiem na wyspę-hotel – ŚWIĘTY STEFAN.
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ – Śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży, możliwość
skorzystania z wycieczek fakultatywnych m.in.: RAFTING RZEKĄ TARĄ
(ok. 65 €), Albania (ok. 25 €), Montenegro Tura (ok. 25 €). Obiadokolacja,
nocleg.
5. DZIEŃ – Śniadanie, wyjazd do PODGORICY, stolicy Czarnogóry,
spacer uliczkami STARA VAROŠ, starego tureckiego miasta, zwiedzanie
m.in.: STARY MOST na rzece Ribnica, SOBÓR ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO (1 €). Przejazd do Vranjina, REJS PO JEZIORZE
SZKODERSKIM (19 €). Podczas rejsu poczęstunek: ser, miód, priganice
– regionalne pieczywo, wino. Odpoczynek na plaży z restauracją rybną.
Rejs powrotny do miejscowości Vranijna. Powrót do pensjonatu,
obiadokolacja, nocleg.
6. DZIEŃ – Śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży, po południu
przejazd do STAREGO BARU (2 €) – zwiedzanie ruin zabytkowego
średniowiecznego miasta, STARA OLIWKA (1 €), czas wolny. Przejazd do
ISLAMSKIEGO CENTRUM KULTURY w BARZE. Następnie przejazd do
ULCINJA, spacer po STARÓWCE wysuniętej w głąb morza, WIELKA
PLAŻA – czas wolny. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
7. DZIEŃ –. Śniadanie, wyjazd w kierunku Boki Kotorskiej, niezwykle
malowniczej zatoki, która wraz z nadbrzeżnymi miejscowościami została

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przyjazd do
KOTORU (1 €), miasteczka ze wspaniale zachowaną średniowieczną
zabudową, m.in.: KATEDRA ŚW. TRYFONA (2,50 €), KOLEGIATA NMP,
WIEŻA ZEGAROWA, czas wolny. Następnie wypłynięcie w REJS PO
BOCE KOTORSKIEJ (15 €), zwiedzanie wyspy-muzeum MATKI
BOSKIEJ ZE SKAŁ (1 €). Następnie przepłynięcie do malowniczej
miejscowości PERAST, czas wolny. Dalszy rejs do TIVATU zwanego
„Portem Montenegro” – spacer po najbardziej luksusowym porcie
czarnogórskim. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
8. DZIEŃ – Śniadanie, odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.
9. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Wyjazd w kierunku
Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd malowniczym kanionem
rzeki Morača, zwiedzanie MONASTYRU MORAČA (2 €) najstarszego
czynnego czarnogórskiego klasztoru. Następnie przejazd przez
NARODOWY PARK „BIOGRACKA GORA”. Przejazd przez Serbię, Węgry,
Słowację.
10. DZIEŃ – Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach
południowych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. Warto zabrać strój kąpielowy.
* w terminach:
17.06-26.06.2019
02.09-11.09.2019
09.09-18.09.2019
Rejs po jeziorze Szkoderskim będzie realizowany w 2. dniu
wycieczki.

Zakwaterowanie
Pensjonat DUGA w Barze.
Uwagi praktyczne
Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko, Kraków – Bielsko oraz Rybnik
– Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W
Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.
Cena zawiera
- przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
- 7 noclegów ze śniadaniami w pensjonacie Duga w Barze (pokoje 2,3- os. z łazienkami)
- 7 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji płatne we własnym
zakresie
- opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem i przewodnikiem
- ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW, bagaż
Cena nie zawiera

Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Podane w
programie ceny są orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok. 62 € +
ok. 10 € miejscowi przewodnicy + taksa klimatyczna ok. 1,5 €/os./dzień

