
WCZASY 2022 – Czarnogóra

O  Czarnogórze można  śmiało  powiedzieć,  że  jest  to  jeden  
z najpiękniejszych krajów w Europie, idealnym miejscem na spędzenie
wakacji.  Jak  wskazuje  nazwa,  niemal  w  całości  pokrywają  ją  góry.
Wybrzeże  jest  pełne  średniowiecznych  miasteczek  (Kotor,  Budwa,
Sveti  Stefan,  Ulcinj),  szczyty  wzgórz  zajmują  ruiny  weneckich  
i tureckich zamków, a w cieniu piniowych zagajników kryją się stare
prawosławne  monastyry.  Do  tego  trzeba  dodać  bezinteresowną
życzliwość  mieszkańców,  zadowolonych  z  coraz  liczniejszych  wizyt
obcokrajowców. Czarnogóra jest miejscem, gdzie Wschód spotyka się  
z Zachodem. 

Dobra Voda jest to małe miasteczko w gminie Bar. Miejscowość znana
jest  ze  wspaniałego  klimatu  i  czystej  wody.  Posiada  piękną  plażę  
o  nazwie  Veliki  Pijesak.  Plaża  ma  kształt  łuku  o  długości  600  m  
i pokryta jest drobnym żwirkiem i piaskiem. Na promenadzie znaleźć
można  mnóstwo  kawiarenek,  restauracji  i  cukierni,  nocą  zabawę
oferują liczne kluby rozrywkowe i dyskoteki. 
Hotel*** znajduje się 120 m od plaży.  Hotel posiada  24 pokoje  2,3,4
osobowe z aneksem kuchennym, klimatyzacją, TV, Wi -Fi,  balkonem  
i  parkingiem.  Hotel  posiada  restauracje  (jadalnie),  recepcje,  otwarty
basen i parking.  Wyżywienie:  śniadania w formie bufetu z napojami,
obiadokolacje  serwowane,  woda  bezpłatna,  pozostałe  napoje
dodatkowo płatne.

Program: 

1 dzień:  Wyjazd w godzinach popołudniowych (ok. 14:00). Przejazd  
w kierunku Czarnogóry. 

2  dzień:  Przyjazd  do  hotelu  w  Dobrej  Vodzie  w  godzinach
popołudniowych. Zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 

Dzień  3-9:  Śniadanie.  Czas  do  samodzielnego  zagospodarowania.
Możliwość  uczestniczenia  w  wycieczkach  fakultatywnych-  za
dodatkową opłatą,  cena zależna od ilości  osób chętnych.  Wieczorem
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 10:  Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do
kraju.

Dzień 11: Przyjazd do Polski w godzinach okołopołudniowych.

Termin 08.07-18.07.2022
Cena:  1990 zł/ os.
Dziecko 2-11,99 lat* - 1490 zł/os
Dziecko do 1,99 lat* - 520 zł/os
Kalkulacja dla grupy 40 osób płacących

Cena zawiera
 transport  komfortowym  autokarem  (klimatyzacja,  wc,  video)

-wyjazd z  Katowic  i  okolic  (w promieniu  do  100  km) –  przy
wyjeździe z odleglejszych miejscowości konieczna ponowna kalkulacja 

 8 noclegów w hotelu *** w pokojach 2-3-4 osobowych  (wg zapotrzebowania)



 wyżywienie: 2 posiłki dziennie 
 możliwość korzystania z atrakcji ośrodka
 opiekę rezydenta podczas całego pobytu
 taksę klimatyczną 
 ubezpieczenie NNW, KL, CP i BP 
 klimatyzację w pokojach 
 opłatę na TFG i TFP 

Cena nie zawiera: 
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”

Program jest ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Uwaga!!!Organizator  gwarantuje  bezkosztową  anulację  wyjazdu,  jeśli  w  miejscu  docelowym  wystąpią
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej np.: zamknięcie
granic, zamknięcie hoteli, wprowadzenie kwarantanny itp.
Jednocześnie informujemy iż po stronie klienta pozostaje zabezpieczenie szczególnych środków ostrożności,
które  wprowadza  dany  kraj/region  w  miejscu  docelowym  realizacji  imprezy  np.:  obowiązek  posiadania
maseczki, rękawiczek, testu na COVID, szczepień ochronnych, paszportu itp. Wprowadzenie takich środków
bezpieczeństwa oraz  ewentualna kwarantanna po powrocie  do kraju  nie  jest  podstawą do bezkosztowej
rezygnacji lub anulacji wyjazdu.

Wycieczki fakultatywne: 

Kotor i Budva: Kotor położony nad brzegiem zachwycającej Boki (Zatoki) Kotorskiej. Jego niesamowita, 
otoczona murami starówka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i cieszy się równie 
dużą popularnością, jak stare miasto w Dubrowniku. Największą atrakcją Kotoru są mury miejskie oraz 
górująca nad starówką Twierdza św. Jana, skąd rozciąga się jeden z piękniejszych widoków na Zatokę 
Kotorską oraz schodzące do niej zbocza gór Lovćen.  Budva nie ma w Czarnogórze drugiego takiego miasta, 
które aż tak dzieliłoby odwiedzających ją turystów. Budva jest bowiem dość specyficzna. Z jednej strony jest 
do zobaczenia piękna, klimatyczna starówka, pełno wąskich uliczek i zakamarków. Z drugiej strony, Budva to 
oblegany przez turystów ze Wschodu (głównie Rosjan) głośny, tłoczny i bardzo imprezowy kurort. Cena ok. 
20 euro/os

Albania (Szkoder, Kruja): Zwiedzanie Szkoderu (katedra, meczet, centrum miasta). Następnie przejazd do 
Kruji – stolicy z XV wieku. Zwiedzanie Kruji (orientalny bazar, twierdza z XV wieku), po zwiedzaniu wolny 
czas na zakupy lub lunch. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Cena ok. 30 euro/os
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