
                         Program wycieczki do Czarnogóry 
 
Termin –  II połowa czerwca 2017 r  
Miejsce pobytu – Dobra Voda (środkowa część wybrzeża) 
Zakwaterowanie w nowoczesnych apartamentach dwu i trzyosobowych położonych 
ok. 200 m od pięknej plaży. Przy obiekcie znajduje się basen wraz z leżakami. 
 
1 DZIEŃ: wyjazd z Wrześni o godz. 3:30.  
Ok. godz. 20:00 przyjazd na nocleg w Serbii w miejscowości Palić k/Suboticy – kolacja.  
 
2 DZIEŃ: śniadanie, przejazd przez centrum Sarajewa a następnie przyjazd do Mostaru. 
Zwiedzanie najstarszej części miasta z przewodnikiem, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 DZIEŃ: śniadanie, przejazd przez Chorwację do Dubrownika , zwiedzanie zabytkowej 
części miasta, przejazd do Dobrej Vody w Czarnogórze, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
 
4 DZIEŃ: śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, wieczorek taneczny. 
 
5 DZIEŃ: po śniadaniu wyjazd do Starego Baru i do najstarszego europejskiego drzewa 
oliwnego (ponad 2000 lat). Po południu czas wolny. 
 
6 DZIEŃ: po śniadaniu wyjazd na rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej, zwiedzanie Herceg 
Novi i Kotoru.  
 
7 DZIEŃ: śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, wieczorek taneczny. 
 
8 DZIEŃ: po śniadaniu wyjazd do Ulcinj , na wyspę Ada Bojana i pobyt na największej   
plaży nad Adriatykiem o nazwie Copacabana. 
 
9 DZIEŃ:  śniadanie, plażowanie, obiadokolacja. 
 
10 DZIEŃ: po śniadaniu wycieczka do Budvy i do Cetinje (dawna stolica Czarnogóry). 
 
11 DZIEŃ: wycieczka do Albanii (Szkodra, Tirana i Kruja ). 
 
12 DZIEŃ: śniadanie, czas wolny, obiadokolacja. 
 
13 DZIEŃ: wczesne wykwaterowanie, pobranie pakietów śniadaniowych i wyjazd w góry 
Durmitor  i na kaniony rzeki Tara. Wieczorem przyjazd na nocleg do Palića – kolacja. 
 
14 DZIEŃ: po śniadaniu wyjazd do Polski. Przyjazd do Wrześni ok. godz. 24:00. 
 
 
Świadczenia zawarte w cenie: 

− 2 noclegi tranzytowe na terenie Serbii ( w jedną i drugą stronę) 
− 1 nocleg w Mostarze w Bośni i Hercegowinie ( w drodze do Czarnogóry) 
− 10 noclegów w Dobrej Vodzie w Czarnogórze 



− śniadania i obiadokolacje na noclegach tranzytowych w Serbii (Palić)  
            oraz w Bośni i Hercegowinie (Mostar). 

− śniadania i obiadokolacje w czasie pobytu w Czarnogórze (Dobra Voda). 
− przejazd autokarem z barkiem, klimatyzacją, WC i sprzętem audio-video 
− opieka licencjonowanego pilota wycieczek 
− ubezpieczenie NNW, KL, OC i bagażu 
− wynajęcie miejscowych przewodników 
− bilety wstępu i przejazdy na wycieczki lokalne 
− rejs statkiem po Zatoce Kotorskiej. 

 
Cena wycieczki:   
                                    540 zł  + 340 euro 
Opłata w złotych pokrywa koszty transportu, opłat drogowych, ubezpieczenia uczestników 
oraz wynagrodzenia pilota. 
Opłata w euro przeznaczona jest na opłacenie noclegów tranzytowych wraz z wyżywieniem, 
pobytu i wyżywienia w Czarnogórze, kosztu wynajęcia przewodników lokalnych, rejsu po 
Zatoce Kotorskiej i biletów wstępu. 
 
 
Koordynator wyjazdu i pilot wycieczki - Waldemar Pawlak  

                                                       tel. kom. 662 073 586,  dom. 62 766 58 66 

e-mail: wpawlak@o2.pl  

 

 


