
Wycieczka do Czarnogóry - 03 do 09 lipca - 7 
dni 

 

  

  
 
DZIEŃ 1  PRZEJAZD 
Zbiórka uczestników  ok. godz. 04.00 i przejazd  w kierunku Czarnogóry. 
Zakwaterowanie na terenie Serbii, w hotelu w ok. Użice, obiadokolacja i nocleg. 
 
Przejazd ok. 14 -15 h 

DZIEŃ 2      ŻABLJAK 
Po śniadaniu przejazd do najwyżej położonej wioski byłej Jugosławii - Żabljaka, 
otoczonego wysokimi szczytami gór Durmitor. Spacer nad Czarne Jezioro - serce 
Parku Narodowego Gór Durmitor. wizyta w zachwycającym Parku Narodowym 
Durmitor. To magiczne miejsce, które przyciąga bajecznym krajobrazem jezior, 
rwących rzek, głębokich kanionów i starych drzew. Przejazd na obiadokolację       i 
nocleg do hotelu w ok. Niksica. 
 
Wyjazd z Użic ok.08.00; pobyt w Żabjaku (góry) – ok.13.00 – 17.30, przyjazd do 
Niksica ok. 19.15 
 
DZIEŃ 3      PERAST – KOTOR    
Śniadanie i przejazd w kierunku Boki Kotorskiej, największego i najgłębszego fiordu 

południowej Europy (piękna trasa widokowa). Najpierw zwiedzanie Perastu 
prześlicznej rybackiej osady nad Zatoka Kotorską.  Następnie zwiedzanie Kotoru, 
zwanego "Dubrownikiem w miniaturze", warownego miasta, które posiada piękną 
starówkę, wpisaną na Listę UNESCO. Spacer po urokliwych, wąskich                i 
krętych uliczkach -  zabudowa mieszkalna z XIV/XVII oraz Katedra św. Trifona 
patrona miasta. Wspaniałą panoramę miasta i zatoki można podziwiać z twierdzy 
św. Jana, która znajduje się powyżej, na wzgórzu. Przejazd do hotelu w ok. 
Podgoricy na obiadokolację i nocleg. 
 
Wyjazd z Niksica ok. 08.00, zwedzanie Perastu 10.00-12.00, zwiedzanie Kotoru + 
czas wolny     13.00 – 17.00, przyjazd do Podgoricy ok. 19.00 
 



 

 
 
 
 
 
 
DZIEŃ 4 BUDVA – SVETI STEFAN – ULCINJ     
Śniadanie i przejazd w kierunku Budvy, najbardziej znanego czarnogórskiego 
kurortu nadmorskiego. Spacer po średniowiecznej starówce otoczonej pierścieniem 
murów obronnych. Zwiedzimy najważniejsze zabytki: katedrę św. Jana oraz 
pozostałości starożytnych budowli i kaplic. Następnie przejazd do Ulcinja.  Po 
drodze: Sveti Stefan, malownicza miejscowość położona na półwyspie, jedno z 
najbardziej fotogenicznych miejsc na czarnogórskim wybrzeżu. Z tarasu widokowego 
zobaczymy tą niedostępną dla turystów słynną wyspę-hotel.Po przyjeździe do 
Ulcinja, czas na relaks i plażowanie. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Ulcinj to miasto tchnące klimatem Orientu, którego dużą część mieszkańców 
stanowią Albańczycy.  
Można tutaj zobaczyć starówkę usytuowaną na wysokim nadmorskim cyplu, 
otoczoną murami obronnymi  oraz pozostałościami nadmorskiej fortecy. 
 
Wyjazd z Podgoricy ok. 08.00; zwiedzanie Budvy 09.30 – 12.30; postój przy Sveti 
Stefan                   do ok. 30 min.; przyjazd do Ulcinja ok. 14.45 
 
DZIEŃ 5 STARI BAR – JEZIORO  SZKODERSKIE – PODGORICA    
Śniadanie i przejazd na  zwiedzanie ruin Starego Baru  - spacer po historycznej 
części najważniejszego czarnogórskiego portu, usytuowanej na zboczu górskim w 
oddaleniu od morza: brama miejska, kościół św. Katarzyny, ruiny katedry św. 
Jerzego i położony poza miejskimi murami akwedukt turecki, zobaczymy także 
Starą Oliwkę. To drzewo oliwne liczące według badań ponad       2 tysiące lat. 
Uznane przez wielu za najstarsze tego typu w Europie i jedno z najbardziej 
wiekowych na świecie.  Następnie przejazd nad Jezioro Szkoderskie, największe na 
Półwyspie Bałkańskim, położone na granicy Albanii i Czarnogóry. Znaczną część 
czarnogórskiej części jeziora obejmuje park narodowy,  z licznymi wyspami, na 
niektórych zachowały się zabytkowe monastyry. W programie rejs stateczkiem po 
jeziorze oraz czas wolny w miejscowości Virpazar. Przejazd do Podgoricy na 
zwiedzanie stolicy Czarnogóry. Spacer po wąskich uliczkach dzielnicy Stara Varos, 
dawnego tureckiego miasta, zobaczymy m.in.: Wieżę Zegarową, Stary Most na rzece 
Ribnica,  Cerkiew św. Grzegorza z X w. oraz położony u stóp wzgórza Gorica, Sobór 
Zmartwychwstania Pańskiego. Przejazd do hotelu w ok. Podgoricy, obiadokolacja i 
nocleg. 
 
Wyjazd z Ulcinja ok. 08.00; zwiedzanie Starego Baru 09.00 – 11.30; rejs po jez. 
Szkoderskim + czas wolny w Virpazar 12.30 – 16.00; zwiedzanie Podgoricy 17.00 – 
19.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DZIEŃ 6       MONASTYR  MORAĆA – KANION RZEKI TARA 
Po śniadaniu wycieczka do kontynentalnej części Czarnogóry – krainy gór, 
wodospadów, rzek i jezior. Będziemy podróżować malowniczym kanionem rzeki 
Morača. Wizyta w monasterze Morača, jednym   z najpiękniejszych 
średniowiecznych klasztorów. Następnie przejedziemy do kanionu rzeki Tary 
nazywanej „Łzą Europy.” Ta nieprawdopodobnie piękna rzeka wyżłabia sobie drogę 
najgłębszym kanionem Europy. Jego ściany dochodzą miejscami nawet do 1250 m. 
Na uwagę zasługuje tu czystość wody, która na niemalże całej długości kanionu 
uznawana jest za pitną.   Zatrzymamy się   w dolnej części najgłębszego kanionu 
Europy. Przerwa na moście przerzuconym nad rzeką Tarą         z którego można 
zrobić przepiękne zdjęcia kanionu. Przejazd do hotelu w ok. Użice, obiadokolacja      
i nocleg. 
 
Wyjazd z Podgoricy ok. 08.00; zwiedzanie monasteru Moraća – 09.30 – 11.00; 
postoje w malowniczych miejcach kanionu rzeki Tara; czas wolny przy moście nad 
kanionem rzeki. 
DZIEŃ 7     POWRÓT 
Śniadanie lub odbiór pakietów śniadaniowych i przejazd powrotny do Polski, po 
drodze obiad pożegnalny. Przyjazd na miejsce zbiórki koło północy, zakończenie 
wycieczki. 
 
Przejazd ok. 14 -15 h. 
 

Termin:   03.07 – 09.07.2022 
 

Cena wycieczki dla grupy: 

31 - 35 os.  36 - 40 os.  40 i więcej os. 

2570 zł 2370 zł 2270 zł 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zapewniamy: 

• Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2,3-osobowe z 

łazienkami  

• Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 

• Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem wg programu 

• Opiekę i informację turystyczną pilota 

• Ubezpieczenie w TUiR „Uniqa”: KL z wliczoną opcją chorób 

przewlekłych do                            10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, 

bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia 

Uniqa „Kontynenty”. 

• W cenie zawarto obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 20 zł 
od każdego uczestnika. 
 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych 

przewodników, opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat 

klimatycznych i miejskich, opłat za zestawy audio-guide, rejsu po jez. Szkoderskim 

itp. (na ten cel należy posiadać ok. 100 EUR/os.); napojów do obiadokolacji, 

ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5% ceny wyjazdu); chęć 

ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.  

Uwagi: 

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 

• na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 840 zł 

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności 
odwiedzanych miejsc.  

 



  

 


