Biuro Podróży WILDA TRAVEL

Czarnogóra

Dzień 1, 21.05.2020:
Zbiórka uczestników w umówionym miejscu o umówionej godzinie, wyjazd.
Dzień 2, 22.05.2020:
Przejazd na zwiedzanie stolicy Serbii – Belgradu – zobaczymy Nowy Belgrad, by przejeżdżając przez most na
Sawie zwiedzić cerkiew św. Sawy, największą świątynię prawosławną na świecie. Następnie zobaczymy rozległą
twierdzę Kalemegdan z pięknym widokiem na rzekę Sawę i Dunaj i bastion Kula Nebojsa i cerkiew św. Petki z
cudownym źródełkiem. Przejazd do hotelu na Riwierze Czarnogórskiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3, 23.05.2020:
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Budvy. Miasto Budva nazywane jest często miniaturowym Dubrovnikiem wszystko za sprawą słynnej średniowiecznej starówki przypominającej architekturą tę z Chorwacji. Budva jest stolicą
turystyczną Czarnogóry, pełną barów, restauracji, klubów i hoteli. Wieczorem tętni życiem, w ciągu dnia napełnia
spokojem i zachwyca swą urodą. Warto zobaczyć cytadelę, położoną w południowej części starówki, Kościół Santa
Marija in Punta (najstarszą budowlę w mieście) oraz dwie cerkwie – św. Sawy oraz św. Trójcy. Następnie dalszy przejazd
na zwiedzanie Boki Kotorskiej – czyli Zatoki Kotorskiej. Przejazd autobusem wzdłuż jej urokliwych brzegów,
zwiedzanie miasta Kotor – wpisanego na listę UNESCO. Kotor uznaje się za jedno najlepiej zachowanych miast ze
średniowiecza w południowo-wschodniej Europie. Zachwyca swoją architekturą i charakteryzuje się wąskimi, krętymi
uliczkami, licznymi placami oraz kościołami prawosławnymi i katolickimi. Uroku dodaje piękny kobaltowy kolor wody,
który podkreśla malowniczość miasteczka. Następnie rejs stateczkiem na wysepkę Gospa od Skrpelja. Powrót do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4, 24.05.2020:
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Cetinje – historycznej stolicy Czarnogóry. Podczas drogi krótki postój w Brajici,
gdzie znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się wspaniały widok na Morze Adriatyckie i całe wybrzeże i
Zatokę Kotorską. Następnie przejazd do Parku Narodowego Lovćen znajdującego się na granicy dwóch kompletnie
różnych stref przyrodniczych: morza i gór. Dalszy przejazd do mauzoleum Njegosa usytuowanego na szczycie wzgórza.
Zjazd słynnymi serpentynami – po drodze postój na punktach widokowych.
Przejazd do miejscowości Vir Pazar, następnie rejs stateczkiem po Jeziorze Szkoderskim – największym jeziorze na
Półwyspie Bałkańskim, będącym kryptodepresją i unikatem przyrodniczym na skalę europejską. Jezioro jest jednym z
ostatnich siedlisk pelikanów i największym rezerwatem ptactwa i słodkowodnych bagien w rejonie śródziemnomorskim.
W trakcie rejsu możliwość kąpieli w jeziorze. Podczas przejazdu postój na punkcie widokowym nad półwyspem Sveti
Stefan – symbolem czarnogórskiego wybrzeża, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5, 25.05.2020:
Biuro Podróży Wilda Travel
• ul. Górna Wilda 70/2 • 61-564 Poznań
• tel. +48 734 455 755 • e-mail: biuro@wilda-travel.pl
• www.wilda-travel.pl

Biuro Podróży WILDA TRAVEL

Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Starego Baru – fascynujących ruin wymarłego miasta otoczonego murami obronnymi.
Zobaczymy m.in. wieżę zegarową, pałac biskupów, dawne łaźnie tureckie, prochownie, ruiny akweduktu czy amfiteatr.
Przejazd pod najstarsze drzewo oliwne w Europie, następnie przejazd do Ulcinja – miasta o specyficznej atmosferze i
zachwycająco położonej Starówce, które kiedyś było siedziba piratów. Przejazd na słynną Wielką Plażę w Ulcinju i na
wyspę Ada Bojana – mekki amatorów sportów wodnych oraz rybołówstwa (połowy odbywają się przy użyciu
pradawnych metod rybackich), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6, 26.05.2020:
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Dzień 7, 27.05.2020:
Przyjazd do Polski w godzinach południowych.
UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie.

Cena: 1249 zł/osoba przy min. 40 osobach pełnopłatnych,
Termin: 21.05.-27.05.2020
Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie: 4 noclegi na Riwierze Czarnogórskiej,
 Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje (według programu),
 Opiekę renomowanego pilota,
 Transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, cafe bar, video),
 Ubezpieczenie KL 100 000 PLN i NNW 10 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych), prosimy o
zabranie karty EKUZ,
 zestawy słuchawkowe audio guide na czas trwania całego wyjazdu,
 Opłaty parkingowe i drogowe,
 VAT-marża.
Cena nie obejmuje:
 Obowiązkowych bezzwrotnych wydatków programowych: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
wjazdy do miast, transfery na miejscu, opłaty przewodnickie i klimatyczne – około 100 €/osobę,
 Napojów do obiadokolacji.
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