Wycieczka do Czarnogóry
Węgry, Bośnia i Hercegowina

Termin 15-28.08.2018

I dzień -15.08- Węgierski Wersal, Koszeg , Ludbreg
Wyjazd z Bielska-B. o godzinie 4.00 Na trasie postój w Fertod –
zwiedzanie zamku rodu Esterhazych, Koszeg – średniowieczny
Zamek Jurišicia, neogotycki kościół Najświętszego Serca
Jezusowego, XVII wieczny budynek Ratusza, barokowa kolumna
Świętej Trójcy, kościół św. Emeryka, Tábornakház, kościół św.
Jakuba, XIII wieczna baszta miejska oraz wzniesiona w 1932 roku
z okazji czterechsetnej rocznicy zwycięstwa nad Turkami – Wieża
Bohaterów. Obiadokolacja i nocleg w Koprivnicy w Chorwacji.

II dzień – 16.08- Bośnia – Jajce, Mostar
Śniadanie, wyjazd do miejscowości Jajce – zwiedzanie pozostałości twierdzy z XV w z piękna
panoramą na całe miasto,. Dalsza podróż do Mostaru – zwiedzanie zabytkowego centrum miasta:
kamienny Stary Most (wpisany na listę UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz
dzielnica Stara Carsija (tradycyjne warsztaty rzemieślnicze,
restauracje z lokalną kuchnią, meczety).
Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

III dzień – 17.08 -Czarnogóra – Kotor
Śniadanie. Wyjazd do Czarnogóry. Przejazd nad Zatokę Kotorską
zwiedzanie Kotoru - Starówka, mury obronne, Katedra,pałac
Drago. Przejazd na obiadokolacje i nocleg do Sutomore na
czarnogórskim wybrzeżu Adriatyku.

III-XIII dzień – 17-26.08 - Czarnogóra - wypoczynek
Wypoczynek w Czarnogórze w hotelu Korali w miejscowości Sutomore . Pobyt z wyżywieniem
(śniadania i obiadokolacje lub za dopłata w opcji all inclusive ). W trakcie pobytu: wycieczki miasto Bar, zwiedzanie: zespół pałacowy Topolica, twierdza Stari Bar. Następnie Ulcinj –
historyczne miasto piratów, zwiedzanie zabytkowej twierdzy, Wieży Balsica, Starówki, cerkwi św.
Mikołaja oraz meczetu Namadjah. Budva - starówka, zabytki sakralne, mury obronne miasta.

XIII dzień – 26.08 – Ostrog, Sarajewo
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Ostrog - siedziby prawosławnego klasztoru
z cudotwórczymi relikwiami, krzewem winorośli oraz źródełkiem. Przejazd na obiadokolacje i
nocleg w Sarajewie.

XIV dzień – 27.08 – Sarajewo
Śniadanie, zwiedzanie Sarajewa - zabytkowe centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy
różnych kultur i religii, prawosławne cerkwie, katolickie kościoły, żydowskie synagogi oraz
islamskie meczety sąsiadują tu ze sobą od wieków. W programie między innymi: meczet Gazi
Husrev-bega, bazar - sarajewskie sukiennice oraz Latinski Most - miejsce zamachu na arcyksięcia
Ferdynanda, obiadokolacja i nocleg w Chorwacji w Ludbregu.

XV dzień – 28.08 - Balaton. Półwysep Tihany

Śniadanie, zwiedzanie zamku na wyspie w Szigetvar, przejazd na północny brzeg Balatonu –
półwysep Tihany , przepłynięcie promem na drugi brzeg . Degustacja słynnych win regionu
winnego Badacsony. Dalsza podróż do Polski, obiadokolacja w Nowych Zamkach .
Powrót do Bielska- Białej w późnych godzinach nocnych.

CENA: 2.700 - zł/os
dopłata do opcji all inclusive w hotelu w Czarnogórze + 400-zł/os .
Opcja all inclusive jest możliwa w przypadku dokupienia jest całą grupę .
Cena all inclusive: 3.100-zł

Cena obejmuje:
 opiekę pilota na całej trasie
 przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
 ubezpieczenie NNW ( do 10.000-zł ) i KL ( do 40.000-zł)
 wyżywienie : śniadania i obiadokolacje wg programu,
 13 noclegów w hotelach 3 *
 wycieczki wg programu ( bilety wstępu , prom nad Balatonem płatne dodatkowo )
 TFG – składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników ok 50-60 Euro/os
 dopłata do all inclusive ( 3 posiłki , napoje alkoholowe i bezalkoholowe ) 400-zł /os .

ORGANIZATOR :
Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała
e-mail :

biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550

tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

