
Czarnogóra- 
tam na pewno nie będziesz się nudzić 

Kraj kontrastów: 293km wybrzeża z większymi i mniejszymi zatoczkami 

ocienionymi piniowym lasami, z pięknymi piaszczystymi i żwirkowymi plażami, 

zabytkowymi miasteczkami i małymi wioskami rybackimi. W głębi lądu liczne jeziora, 

rzeki, kaniony, wyżyny oraz zaśnieżone nawet latem wysokie pasma Gór Dynarskich. 

Dziedzictwo kulturowe to prawdziwa mozaika wpływów iliryjskich, greckich, 

rzymskich, bizantyjskich, weneckich oraz islamskich. 

Riwiera Barska- to piękny fragment wybrzeża Czarnogóry. Mieszczą się tam  spokojne i 

tradycyjne osady, w których można cieszyć się wypoczynkiem. Dookoła rośnie bujna 

śródziemnomorska roślinność, a morze zachwyca swym kolorem i czystością. Miłośnicy 

kąpieli morskich znajdą tu piękne zagospodarowane plaże (kamieniste, żwirkowe) a 

miłośnicy wieczornej zabawy mogą wypocząć na promenadach przy dźwiękach muzyki. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie - urokliwe i ciche miejsce, bary, restauracje, lunapark, 

tradycyjne produkty. Dobra baza wypadowa dla wycieczek fakultatywnych. 

Czarnogóra-  
Lato 2021 
3-12.09.2021 r  
 

Program: 

1 dzień – wyjazd  

2 dzień –przyjazd na miejsce, zakwaterowanie od godz. 14.00, obiadokolacja 

3 dzień- wypoczynek i plażowanie. 

4 dzień – wycieczka do Albanii – Szkodry 

5 dzień – wypoczynek i plażowanie, wieczorna wycieczka Boka Kotorska (Pereła 

Czarnogóry - Kotoru) 

6 dzień- wypoczynek i plażowanie  

7 dzień – wycieczka do Ulcjni - Vielka plaża (największa czarnogórska piaszczysta 

plaża) 

8 dzień – rej statkiem wzdłuż wybrzeża Sutomore - Budva 

9 dzień – śniadanie, do godz.10 wykwaterowanie, wyjazd do kraju w godzinach 

popołudniowych o godzinie wyjazdu poinformuje rezydent. 

10 dzień – przyjazd na miejsce zbiórki w godzinkach popołudniowych.  

 

Terminy wycieczek lokalnych ustalane są przez rezydenta.  
Cena obejmuje : przejazd autokarem cena z Puław  (video, WC, klimatyzacja), 7 noclegów z dwoma 

posiłkami, opiekę pilota-rezydenta, opłatę klimatyczną, wycieczkę Boka Kotorska(Kotor), Ulcjni- 

Vielka plaża, rejs statkiem, Albania –Szkodra . 

Cena nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych( Rafting na Kanion Tara, Kaniony Czarnogóry, 

Montenegro Tour, Jezioro Szkoderskie- możliwość zorganizowania na miejscu dla chętnych, 

ubezpieczenie NNK i KL oraz rozszerzenie Covit-19 cena 40 zł od osoby. 
 



 

Zakwaterowanie w Hotelu Sirena Marta w Sutomore. Hotel dysponuje łącznie ok.60 miejscami 

noclegowymi w pokojach 2,3,4 osobowych, wszystkie z łazienkami, klimatyzacja i balkonami, 

restauracja. Wyżywienie HB kuchnia lokalna. Odległość od morza ok.500m. 
Informacje przed podróżą: Od 1. maja 2021 aby wjechać do Czarnogóry, Grecji, Bułgarii należ okazać się  

negatywnym  wynikiem  testu PCR sprzed max 48 godz.( w j. angielskim) lub potwierdzeniem przyjęcia pełnej 

dawki szczepionki na COVID-19 (dokument  musi być sporządzony w j. angielskim, zawierać: imię i nazwisko, 

rodzaj/nazwę podanej szczepionki, daty podania dawek, oznaczenie wystawcy szczepienia).  

  
 

 

 

Terminy wypoczynku lato 2021 

 
Cena wyjazdu- 

1.700 zł + 75 € (zbierane na miejscu przez pilota na 

wycieczki) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Oznaczenie Wyjazd z 

Polski 

Pobyt na miejscu 

(7 noclegów) 

Powrót do 

Polski 

3 3.09.-12.09.2021 3. 09.2021 4.09-11.09.2021 12.09.2021 


