
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 –  

10 Dni 
13.09- 22.09.2019 od: 1 480 PLN 

 

Program ramowy: 
  

Dzień 1 (Piątek) /13.09.2019/ 

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 16:00 (z pozostałych miast wg rozkładu jazdy), przejazd tranzytowy przez Słowację 

i Węgry, Chorwację do Bośni i Hercegowiny. 
 

Dzień 2 (Sobota) /14.09.2019/ 

Przerwa na toaletę poranną. Przejazd malowniczą doliną rzeki Neretwy. Przejazd do Mostaru – zwiedzanie miasta – 

słynny most Architekta Sinnana- dzielnica turecka. Przejazd do Czarnogóry, zakwaterowanie w hotelu w nadmorskiej 
miejscowości Canj, ciepła kolacja, nocleg. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 3 (Niedziela) /15.09.2019/  

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Bar. /Możliwość uczestnictwa we Mszy Św./ Nowy Bar – Cerkiew prawosławna, 

port – objazd miasta, Stary Bar: spacer po historycznej części najważniejszego czarnogórskiego portu, usytuowanej 

na zboczu górskim w oddaleniu od morza, bramy miejskiej, kościół św. Katarzyny, ruiny katedry św. Jerzego i 
położonego ;poza miejskimi murami akwedukt turecki. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 4 (Poniedziałek) /16.09.2019/ 

Śniadanie, pobyt wypoczynkowy nad morzem do godz. 14,3o. Obiad. Dalszy pobyt wypoczynkowy nad morzem  /hotel 

oddalony ok. 250m od morza/, Udział w pikniku  z degustacją produktów lokalnych (oliwa, oliwki, miód, sery, przekąski 
regionalne, oraz słodycze, połączone z muzyką i karaoke . Nocleg. 
 

Dzień 5 (Wtorek) /17.09.2019/ 

Śniadanie, Całodzienna wycieczka „ Najciekawsze zakątki Czarnogóry” 

W programie zwiedzanie: 

* Sveti Stefan: panorama z tarasu widokowego niedostępnej dla turystów słynnej „wyspy-hotelu”, jednego z najbardziej 

ekskluzywnych nadadriatyckich kurortów. 
* Kotor: warowne miasto nad przepiękną zatoka zwaną „Ustami Kotoru”, jego architektura to wspaniały zlepek 

wpływów bałkańskich i weneckich 

* Perast: prześliczna rybacka osada nad Zatoka Kotorską, krótki rejs na Wyspę Matki Bożej od Skał ze zwiedzaniem 

sanktuarium i muzeum. 

* Budva:  spacer ze zwiedzaniem   starówki   najbardziej znanego czarnogórskiego kurortu nadmorskiego. 

Powrót do hotelu obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 6 (Środa) /18.09.2019/ 

Śniadanie. Całodzienny pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 7 (Czwartek) /19.09.2019/ 

Śniadanie. Całodzienny pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 8 (Piątek) /20.09.2019/ 
Śniadanie, rejs po morzu Adriatyckim- wybrzeże czarnogórskie./3 godz./ następnie pobyt wypoczynkowy nad morzem. 

Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 9 (Sobota) /21.09.2019/ 

Wczesne śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie :  Monastyr Ostrog:  wkomponowany w skałę zespól 

klasztorny obejmujący dolną cerkiew Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni oraz górną cerkiew Św. Krzyża 
Przejazd  do miejscowości Niksić. Monastyr Piwa: bardzo cenny prawosławny monastyr usytuowany w malowniczej 

scenerii doliny rzeki Piwa. Kanion rzeki Tara i Piwa: jeden z najgłębszych europejskich kanionów rzecznych, zwany 

często „czarnogórskim Kolorado”. Zapora i sztuczny zbiornik  na rzece Piwa. Przejazd do Sarajewa-– zwiedzanie 

Sarajewa , w programie:Katedra Najświętszego Serca Jezusowego,  Biblioteka Vecnica, Meczet Gazi Hursey Bey, 

Bazar, Most Gawriło Principa. Czas wolny na  zakup pamiątek .Wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
 

Dzień 10 (Niedziela) /22.09.2019/ 
Przyjazd do Polski  w godzinach południowych. 
 

Świadczenia w cenie: Cena nie zawiera: 
  

-> Przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (WC, 

DVD, Klimatyzacja), 

-> 7 noclegi w hotelach min. *** w pokojach 2-,3- 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

-> Wyżywienie wg programu, 

-> Opiekę pilota przewodnika, 

-> Kawę oraz herbatę podczas przejazdów. 

-> Ubezpieczenie (NW, KL). 

-> Dopłaty do pokoju 1-osobowego (300 PLN), 

-> Napoi do obiadokolacji, 

-> Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

  


