Zielona szkoła - CZARNOGÓRA
+ Dalmacja (Trogir, Split, Dubrovnik )
z wycieczką do Albanii
Czarnogóra -

jedno z najmłodszych i najpiękniejszych państw w Europie. Kraj obfituje w
liczne walory turystyczne - piaszczyste plaże, malownicze Góry Dynarskie i bujną roślinność
(palmy, cyprysy, figowce), zachwycające swą architekturą nadmorskie miasteczka oraz tajemnicze
klasztory. Jest to kraj pełen magicznych zakątków, wysp z dzikimi zatoczkami otoczonych
błękitnymi wodami Adriatyku oraz licznymi urokliwymi miasteczkami. Gwarantuje idealne
warunki do spędzenia wypoczynku, gdzie jak nigdzie indziej na niewielkiej powierzchni stykają się
dwie kultury wschodu i zachodu, a także jest wszystko co może zachwycić w krajobrazie – górskie
szczyty wyrastające prosto z morza, głębokie kaniony, malownicze jeziora itp.

Sutomore

– miejscowość wypoczynkowa położona na Rivierze Barskiej nad Zatoką
Sutomorską, około 7 km od Baru. Charakteryzuje się żwirkowo - piaszczystą miejską plażą o
długości 1250 m. Wzdłuż niej ciągnie się główny deptak z wieloma kafejkami i pubami. Na północ
od plaży miejskiej znajdują się plaże schowane w urokliwych zatoczkach wśród bujnej,
śródziemnomorskiej roślinności.

Zakwaterowanie – MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

to kompleks
przystosowany dla młodzieży składający się z budynku z 56 pokojami 2, 3 i 4 osobowymi,
wszystkie z łazienkami (WC, prysznic, umywalka), stołówki, sali TV, dyskoteki, sali
konferencyjnej, aperitif baru. Ponadto na terenie ośrodka jest boisko do małego footbolu,
koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Ośrodek położony jest 50 m od piaszczystej plaży, w
sezonie letnim zagospodarowanej - parasole z leżakami, różnego rodzaje atrakcje jak
wypożyczalnie skuterów, możliwość przejażdżki motorówką ze spadochronem, bananem itp.
Wzdłuż plaży biegnie popularny deptak ze sklepami, barami, restauracjami, wieczorem
rozbrzmiewającymi muzyką.

Wyżywienie – śniadania oraz obiadokolacje + prowianty wg programu
Transport: autokar LUX (barek, TV, klimatyzacja, WC)
Terminy 9-dniowe - wrzesień (od 10.09), październik – 2018,
maj, czerwiec 2019 ( do 15.06)

Program wyjazdu :
I dzień –wyjazd z Polski
-wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych, nocny przejazd do
Chorwacji.
II dzień- Chorwacja – Dalmacja : Trogir, Split
- przyjazd do Chorwacji – zwiedzanie Trogiru – 9 godzinny postój autokaru, zwiedzanie Trogiru :
Starówka, Ratusz, Katedra św. Wawrzyńca, przejazd do Splitu, lokalnym autobusem lub rejs
statkiem, zwiedzanie Split : Pałac Dioklecjana, Katedra, Ratusz oraz port należący do
największych nad morzem Adriatyckim. Następnie
Przyjazd na obiadokolację i nocleg w okolice Neum.

III dzień - Chorwacja- Dubrovnik, Czarnogóra
Śniadanie, wyjazd do o Dubrovnika -zwiedzanie miasta zwanego „perłą Chorwacji”- mury
miejskie, Katedra, ul. Stradun. Dalsza podróż do Czarnogóry, zwiedzanie Kotoru -Starówka, mury
obronne, Katedra, pałac Drago- rejs promem. Przyjazd do Sutomore w godzinach wieczornych.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
IV dzień- Czarnogóra – wypoczynek,
Śniadanie, wypoczynek, zajęcia własne, obiadokolacja , nocleg.
V dzień- Czarnogóra – wybrzeże środkowe
Śniadanie, wypoczynek nad zatoką w Sutomore oraz na miejscu zwiedzanie: Twierdza Golo Brdo i
Haj Nehaj, cerkiew św. Petke. Po południu zwiedzanie Budvy - Starówka, zabytki sakralne, mury
obronne miasta, dalsza podróż do Ostrogu – siedziby prawosławnego klasztoru z cudotwórczymi
relikwiami, krzewem winorośli oraz źródełkiem. Obiadokolacja i nocleg w Sutomore.
VI dzień – Czarnogóra – wybrzeże wschodnie
Śniadanie, wyjazd na wycieczkę „Wschodnie wybrzeże Czarnogóry”. Przejazd na zwiedzanie
miasta Bar -zespół pałacowy Topolica, zabytkowa kolejka wąskotorowa Ciro, twierdza Stari Bar,
dalsza podróż do Ulcinj – historycznego miasta piratów, zwiedzanie zabytkowej twierdzy, Wieży
Balsica, Starówki, cerkwi św. Mikołaja oraz meczetu Namadjah. Powrót na obiadokolację i nocleg.
VI dzień – wypoczynek lub wycieczka do Albanii
Śniadanie, całodzienna fakultatywna wycieczka do Albanii- koszt 20 Euro/os. Przyjazd nad
Jezioro Szkoderskie – największe na Półwyspie Bałkańskim. Zwiedzanie Szkodry - twierdza
Rozafa, zabytkowy meczet, Katedra św. Szczepana, zrekonstruowana Starówka. Następnie przejazd
do miejscowości Velipoja i wypoczynek nad morzem na piaszczystej, albańskiej plaży. Powrót na
obiadokolację i nocleg do Sutomore.
VII dzień – Czarnogóra – wyjazd na Węgry
- śniadanie + prowiant, wyjazd z Sutomore do Kanionu rzeki Moracza oraz do Kanionu rzeki Tary .
Nocna podróż na Węgry.
VIII dzień
Przyjazd do Budapesztu , na trasie śniadanie w formie pikniku, 9 godzinny postój autokaru.
Zwiedzanie Budapesztu, po południu, dalsza podróż do Polski – na trasie obiadokolacja.
IX dzień
Przyjazd do Polski we wczesnych godzinach rannych .

CENA = 1.290-zł/os ( grupa min. 40 os + 4 opiekunów )
Cena promocyjna przy grupach zamówionych do 30.12.2018

CENA = 1.340-zł/os ( grupa min. 40 os + 4 opiekunów )






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 i prowianty wg programu
5 noclegów w ośrodku wypoczynkowym w Sutomore - pokoje 2,3,4-osobowe łazienkami
oraz 1 noclegi tranzytowe w obiekcie 2 */ 3 * - pokoje 2,3,4 -os z łazienkami .
Cena nie obejmuje:




biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych promów i obowiązkowych
przewodników – ok. 45 -50 Euro/os
wycieczki do Albanii – koszt 20 Euro/os .

