
Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

PERŁY BAŁKANÓW
SERBIA, CZARNOGÓRA, ALBANIA, 

BOŚNIA I HERCEGOWINA
Belgrad, Budva, Kotor, Stary Bar, Szkodra, Sarajewo

CENA: 1890 zł                                 TERMIN: 13-24.06.2020 r.

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 kawa i herbata w autokarze
 9 noclegów w tym 7 noclegów w hotelu Adriana, 1 w Belgradzie , 1 w Sarajewie  
 9 śniadań, 9 obiadokolacji z wodą do posiłków
 dodatkowy obiad w Sarajewie
 basen z jacuzzi w hotelu Adriana w Barze
 przejazd pociągiem z Belgradu do Baru
 impreza muzyczno-taneczna
 lodówki w pokojach w hotelu Adriana
 klimatyzacja oraz wi-fi w hotelu Adriana
 opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW
 opłata na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. godz. 18.00, przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii
II DZIEŃ
Przyjazd do Belgradu, zwiedzanie miasta – Belgradzka Dziewczyna, cerkiew św. Marka, wyspa Ada Ciganlija
z  posągami  zwanymi  przez  mieszkańców  Belgradu  „Stonehenge”, plac  Republiki,  ulica  Kneza  Mihalova,
Wzgórze  Kalemegdan,  Skadarlija  –  enklawa  cygańska,  ulica  Skadarska  z  knajpkami  regionalnymi,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie, przejazd pociągiem do Czarnogóry, przyjazd do Baru w godzinach wieczornych, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, impreza muzyczno-taneczna, nocleg 
V DZIEŃ
Śniadanie,  przejazd do  Budvy,  zwiedzanie: katedra św. Jana, cerkiew Trójcy Świętej, kościół  św. Sawy,
cytadela, następnie  przejazd do  Kotoru,  spacer po miejscowości: brama główna, mury obronne (niższa
część), wieża zegarowa, pałace kotorskie – m.in.: pałac Namiestnika Weneckiego, pałac Pima, pałac Buća,
pałac Drago, pałac Biskupi, katedra św. Trifuna, cerkwie kotorskie, kolegiata NMP, czas wolny, następnie
powrót do hotelu, po drodze postój na zdjęcia nad wizytówką Czarnogóry, wyspą-hotelem Święty Stefan,
obiadokolacja, nocleg
VI DZIEŃ
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg 
VII DZIEŃ
Śniadanie, przejazd nad jezioro Szkoderskie – największe jezioro na Bałkanach, rejs statkiem po jeziorze (2



godz.), w trakcie rejsu możliwość kąpieli, krótkiego spaceru do jednego z monastyrów, następnie przejazd do
Starego Baru  (brama miejska,  kościoły  św.  Katarzyny  i  Veneranda,  łaźnia  turecka,  ruiny  katedry  św.
Jerzego, pałac biskupów, turecki akwedukt), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
VIII DZIEŃ
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg  
IX DZIEŃ 
Śniadanie,  przejazd do Szkodry (Albania), położonego nad jeziorem Szkoderskim, jednego z największych
centrów kulturalnych kraju, zwiedzanie: ruiny średniowiecznej twierdzy Rozafa, meczet, zabytkowe domy,
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
X DZIEŃ
Śniadanie,  wykwaterowanie  z  hotelu,  przejazd  do  Sarajewa,  zakwaterowanie  w  hotelu,  czas  wolny,
obiadokolacja, nocleg
XI DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Sarajewa: Bascarsija – główny plac starówki z licznymi straganami, kawiarenkami i
restauracjami, studnia miejska, Bezistan – kryty bazar, ratusz, Inat Kuća -  „Przekorny Domek”, meczet Gazi
Husrev-Bega, Latinski  Most  –  miejsca  zamachu  na  arcyksięcia  habsburskiego,  czego  następstwem  był
wybuch I wojny Światowej, obiad, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych
XII DZIEŃ 
Przyjazd do kraju w godzinach porannych

Cena nie zawiera wstępów do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej, zestawów słuchawkowych oraz
lokalnego przewodnika – ok. 40 EUR, rejsu po jeziorze Szkoderskim - ok. 10 EUR
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