CZARNOGÓRA

TERMIN:01.06.- 09.06.2020.

DZIEŃ 1.(01.06.) - Wyjazd rano z Tarnowa. Przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii,
zwiedzanie Belgradu, przejazd do hotelu,
obiadokolacja. Nocleg.

krótkie

DZIEŃ 2.(02.06.)- CZARNOGÓRA. Rano
po śniadaniu, pakowanie bagaży, dalsza
podróż do Czarnogóry i pierwszy dzień
zwiedzania
tego
pięknego
kraju.
Zobaczymy Kanion rzeki Tara, Kanion
rzeki Moraca, Monastyr Moraca, stolicę
Czarnogóry
Podgoricę
i
Jezioro
Szkoderskie(z autokaru) Przyjazd do
hotelu w Czarnogórze, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3.(03.06.) - CZARNOGÓRA – Rano po śniadaniu pojedziemy do miasta Bar, zobaczymy Starą
Maslinę, oliwkę której wiek szacuje się na 2000 lat. Następnie spacer promenadą nad morzem, czas na
kupno pamiątek. Powrót do hotelu, zajęcia integracyjne, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4.(04.06.)-MONTENEGRO TOUR- wycieczka autokarowa po perełkach czarnogórskiego
wybrzeża. Wyjazd ok.godz.9.00., przejazd Riwierą Barską i Budwiańską do Boki Kotorskiej (jednej
z najpiękniejszych zatok na świecie wpisanej do światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO).
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Następnie przejazd brzegiem zatoki do barokowego miasteczka
Perast. Dalej przejazd do jednego z najstarszych miast wybrzeża czarnogórskiego a zarazem największego
kurortu – Budwy. Spacer urokliwymi uliczkami starówki. W drodze powrotnej fotopauza nad wyspą Św.
Stefana. Powrót ok .godz. 18.00. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5.(05.06.) - INTEGRACJA- Wizyta Niko Rolovic High School w miejscowości Bar. Zajęcia
integracyjne młodzieży, dzielenie się doświadczeniami i obserwacjami edukacyjnymi. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6.(06.06.) - ORIENTALNY ULCINJ- STARY BAR- wyjazd po śniadaniu do miejscowości Ulcinj,
spacer wzdłuż plaży do malowniczo położonej cytadeli, zwiedzanie, spacer po mieście. Dalej udajemy się
do Starego Baru, spacer złotą uliczką do ruin starego miasta, zwiedzanie. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7. (07.06.) - ALBANIA- Rano po śniadaniu wyjazd do wielokulturowego miasta w AlbaniiSzkodry. Zobaczymy największą katedrę katolicką w Albanii, gdzie był nasz papież Jan Paweł II.
Będziemy spacerować uliczkami Szkodry w stronę cerkwi prawosławnej( gdzie można zauważyć
koegzystencję trzech religii monoteistycznych), jak również meczetu (wejście do środka jest uzależnione
od decyzji osób opiekujących się świątynią). Stąd spacer na bazar, zakupy w centrum. Następnie przejazd
pod twierdzę ROZAFA, która jest jedną z najstarszych osad iliryjskich na Bałkanach. Póżnym
popołudniem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8.(08.06.)- WYJAZD DO POLSKI. Rano po śniadaniu pakowanie bagaży, pożegnanie z morzem,
wyjazd w kierunku Polski (nocny przejazd).
DZIEŃ 9.(09.06.)- PRZYJAZD DO POLSKI.
Przyjazd do Tarnowa w godzinach dopołudniowych, zakończenie wycieczki.
Do wyjazdu do Czarnogóry wystarczy ważny dowód osobisty!!!
Program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
CENA – 1480 ZŁ.
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, KLIMATYZACJA, CAFE BAR)
- 7 noclegów w hotelu 3***/7 śniadań + 7 obiadokolacji/ ubezpieczenie KL (20 000 eu), NNW (10 000 zł),
Bagaż (200 eu)/opiekę pilota, przewodnika/ wszystkie opłaty parkingowe i drogowe, opłatę klimatyczną, wycieczki fakultatywne. Cena nie zawiera: -napojów do obiadokolacji (woda gratis)
Nocleg w Hotelu 3***,położonym 300m od plaży. Pokoje 2,3,4 osobowe wyposażone w łazienkę z prysznicem i WC, TV, Wi-Fi,
klimatyzacji
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