
WACTUR TRAVEL s.c. 
ul. Długosza 34 
33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 443 79 80 
e-mail: kontakt@wactur.com.pl  
www.wactur.com.pl 

 

BAŁKANY: Smaki i Uroki 8 dni 13.06- 20.06.2019 od: 1450 PLN 
 

Program ramowy: 
  

Dzień 1 (Czwartek) /13.06.2019/  
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 6:00 (z pozostałych miast wg rozkładu jazdy), przejazd tranzytowy przez Słowację, 
Węgry, Serbię w okolice Ćacak. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 2 (Piątek) /14.06.2019/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Mokra Gora. Przejazd słynną kolejką wąskotorową 
-Szargańska Osmica”. Zwiedzanie Skansenu- Pleneru do filmów Kustoricy: -Drwengrad”. Przejazd do Visegradu, w 
trakcie przejazdu wizyta w Monastyrze Dobruń. Następnie spacer po Visegradzie: Most Turecki z XVI wieku na 
rzece Drin (wpisany na liste UNESCO), -Andrićgrad”- słynne miasteczko filmowe /plener do filmów Kustoricy/. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 3 (Sobota) /15.06.2019/  
Śniadanie, przejazd malowniczą trasą widokową nad rzeką Drin, oraz Parkiem Narodowym Sutjeska. Przejazd do 
Trebinje a po drodze panorama jezior Klinje oraz Bilećko. Zwiedzanie miasta Trebinje: centrum historyczne, most 
Aslanagicza, wzgórze z kopią Cerkwi Gracanica której pierwowzór znajduje się w Kosowie, panorama miasta. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4 (Niedziela) /16.06.2019/  
Śniadanie, wizyta na targu w Trebinje, zwiedzanie Monastyru Tvrdoś (IV w), panorama Twierdzy Stolac i nekropolii 
Radimlja. Przejazd do Medziugorje. Zwiedzanie centrum: Kościół św. Jakuba, wejście na -miejsce Objawień”. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg  
 
Dzień 5 (Poniedziałek) /17.06.2019/  
Śniadanie, wyjazd nad morze. Całodzienny pobyt wypoczynkowy nad Adriatykiem (Chorwacja). Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 6 (Wtorek) /18.06.2019/  
Śniadanie, wyjazd nad morze. Całodzienny pobyt wypoczynkowy nad Adriatykiem (Chorwacja). W drodze powrotnej 
zwiedzanie Wodospadów Krawice. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 7 (Środa) /19.06.2019/  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Blagaj. Zwiedzanie -Domu Derwiszy” oraz -Verelo Buna”, 
zwiedzanie miasta, /słynny most Architekta Sinana i dzielnica turecka/. Przejazd trasą widokową Dolina Rzeki 
Neretwy do Sarajewa. Zwiedzanie miasta: Katedra Najświętszego Serca Jezusowego, Biblioteka Vecnica, Meczet 
Gazi Hursey Bey, Bazar, Most Gawriło Principa. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. Przejazd przez 
Chorwację, Węgry i Słowację.  
 
Dzień 8 (Czwartek) /20.06.2019/  
Przyjazd do Nowego Sącza w godzinach popołudniowych. 
 

Świadczenia w cenie: Cena nie zawiera: 
  

-> 6 noclegów w hotelach min. ***w pokojach 2-, 3- 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,  
-> Wyżywienie wg programu,  
-> Transport autokarem klasy LUX (Video, Barek, 
Klimatyzacja, WC),  
-> Ubezpieczenie: NW/KL,  
-> Opieka pilota - przewodnika,  
-> Kawę i herbatę podczas podróży 

-> Kosztów realizacji programu tj: opłaty przewodników 
lokalnych, biletów wstępu, oraz użyczenia urządzeń 
TOURGUIDE oraz taksy klimatycznej (obligatoryjnie +35 
EUR/os) - płatne u pilota w autokarze,  
-> Dopłaty do pokoju 1- osobowego (+410 PLN/os)  
-> Napoi do kolacji oraz serwisu plażowego,  
-> Świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
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