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Na BAŁKAŃKIM SZLAKU
TERMIN:30-09-9-10-2023
CENA:………………………..
1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Serbii na nocleg tranzytowy w Belgradzie. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie całodzienna wycieczka krajoznawcza. Kanion rzeki Tara najdłuższa rzeka
w Czarnogórze o długości 144 km.
-Jej Kanion jest najgłębszą w Europie i jedną z najgłębszych na świecie formacji tego typu (m.in. po
kanionach w Peru oraz Wielkim Kanionie Kolorado w USA). Park Narodowy Durmitor. Słynny most na
Tarze, czyli Most Durdevica to jeden z symboli kanionu Tary. Ma 365 metrów długości, 170 metrów
wysokości i opiera się na pięciu przęsłach (każdy z nich ma rozpietość do 116 metrów). Zaprojektował go
Mijat Trojanovic, a budowę rozpoczęto w 1938 roku i trwała dwa lata. W tym czasie był najwyższym takim
mostem w Europie. Przyjazd do hotelu Rafailovici
w Czanrogórze. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, zapoznanie się z okolicą, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna do Zatoki Bokakotorskiej: rejs statkiem na Wyspę Gospa, która jest
jedną z dwóch wysepek u wybrzeży miejscowości Perast w Zatoce Kotorskiej. Wysepka powstała w miejscu,
gdzie niegdyś wystawała jedynie niewielka, szpiczasta skała. Zgodnie z legendą, podczas nocnego połowu
ryb 22 lipca 1452 r., dwaj rybacy – bracia Mortešić – znaleźli na niej obraz Matki Boskiej. Trzykrotnie
ustawiano go w kościele św. Mikołaja w Peraście, ale za każdym razem w tajemniczych okolicznościach
obraz wracał na skałę. Wydarzenie to było bodźcem do budowy w tym miejscu świątyni. Następnie
zwiedzanie Kotoru. Kotor jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w południowowschodniej Europie, pełen zabytkowych budowli. Stare Miasto otoczone jest średniowiecznymi murami
miejskimi, które łączą się z twierdzą św. Jana (Tvrdjava Sv. Ivan) na Samotnym Wzgórzu na wysokości 260
m n.p.m. Długość murów wynosi 4,5 km, wysokość – 20 m, a szerokość 15 m. Charakterystyczną
średniowieczną urbanistykę stanowią wąskie, kręte uliczki i nieregularne place, prawosławne i katolickie
świątynie i budynki w stylach romańskim, gotyckim, renesansowym i barokowym. (wpisane na listę
UNESCO). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
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6 dzień
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna do miejscowości Cetnie-byłej stolicy Czarnogóry, Monastyr Cetynski
gdzie były umieszczone relikwie Jana Chrzciciela.
Przejazd do malowniczej wioski Negusi degustacja wspaniałej suszonej szynki. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Rejs po Jeziorze Szkoderskim, największym jeziorze na całych Bałkanach. Podczas rejsu
degustacja czerwonego wina, poczęstunek w postaci miejscowego sera ,miodu, paczków. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Chorwację.
Po drodze postój- panorama Dubrownika. Przejazd wybrzeżem Chorwackim. Nocleg tranzytowy
w okolicach Zagrzebia. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
 Przejazd autokarem LUX,
 Zakwaterowanie w hotelach 3* 4*,lub 3*,3*
 Wyżywienie śniadania i obiadokolacje,
 Ubezpieczenie NNW i KL,
 Opiekę pilota,
 Opiekę przewodnika,
 Składkę
na
Turystyczny
Fundusz
Gwarancyjny,
 Składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy
 Podatek VAT.
Cena nie zawiera:
 Świadczeń nie wymienionych w ofercie
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