Maciek - 537 444 242
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

SERBIA z CZARNOGÓRĄ

Belgrad, Mokra Gora, Durmitor, Tivat, Herceg Novi, Kotor,
Cetinje, Lovčen, Mauzoleum Piotra II, Stary Bar
CENA: 1450 zł

TERMIN: 4-12.10.2020 r.

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 6 noclegów w tym 4 noclegów w hotelu Adriana w Barze, 1 na terenie Serbii, 1 w górach Durmitor
 6 śniadań, 6 obiadokolacji z wodą do posiłków
 basen z jacuzzi w hotelu Adriana w Barze
 impreza muzyczno-taneczna z degustacją czarnogórskich produktów, winem i napojami
 lodówki w pokojach 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, plac Republiki, ulica
Kneza Mihalova, Wzgórze Kalemegdan, Skadarlija – enklawa cygańska, ulica Skadarska z knajpkami
regionalnymi, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
III DZIEŃ
Wczesne śniadanie, przejazd do serbskiej miejscowości Mokra Gora, wycieczka widokową kolejką
wąskotorową „Sarganska Osmica” (ok. 2 godz.), przystanek w miejscowości Drvengrad (miejscowość
powstała na potrzeby filmu Emira Kosturicy „Życie jest cudem”), przejazd w góry Durmitor w Czarnogórze,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie, przejazd nad górskie Crno Jezero, spacer, czas wolny, przejazd na most na Tarze - najgłębszy
kanion w Europie (możliwość zjazdu na linie, tzw. Zip Line nad kanionem – ok. 10 EUR), przejazd kanionem
rzeki Tary do kanionu rzeki Morača, zwiedzanie monastyru Morača, przejazd do Baru, zakwaterowanie w
hotelu Adriana, obiadokolacja, nocleg
V DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Tivatu, spacer promenadą, wypłynięcie w rejs po Boce Kotorskiej, zwiedzanie
wyspy - Matka Boska Skalna z malutkim kościółkiem katolickim i muzeum, ze statku zobaczymy Perast, a
następnie przypłyniemy do Herceg Novi: zwiedzanie miasta kwiatów i wspaniałej architektury. Zakończenie
rejsu w Kotorze - spacer po miejscowości: brama główna, wieża zegarowa, pałace kotorskie – m.in.: pałac
Namiestnika Weneckiego, Pima, Buća, Drago, Biskupi, katedra św. Trifuna, cerkwie kotorskie, kolegiata NMP,
powrót do hotelu, obiadokolacja, impreza muzyczno-taneczna, nocleg
VI DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do starej stolicy Czarnogóry - Cetinje, zwiedzanie centrum miasteczka, następnie
przejazd do wioski Njeguši słynącej ze wspaniałego klimatu oraz produkcji regionalnych produktów
czarnogórskich. Zwiedzanie suszarni pršuta - tradycyjnej szynki, degustacja lokalnych przysmaków,
zwiedzanie mauzoleum Piotra II powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

VII DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na targ, możliwość zrobienia zakupów, następnie do Starego Baru - zwiedzanie ruin
starego miasta, m.in.: kościoły św. Katarzyny i Veneranda, łaźnia turecka, ruiny katedry św. Jerzego, pałac
biskupów, turecki akwedukt), powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg
VIII DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Polski
IX DZIEŃ
Przyjazd do kraju w godzinach porannych
Cena nie zawiera: wstępów do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej oraz lokalnych przewodników ok. 70 EUR.

