
 

 

  

Dzień I – 27/28.06.2021 
Wyjazd z Tarnowa ok północy. Dojazd do Ołomuńca – zwiedzanie miasta, 
czas wolny. Następnie przejazd do Bratysławy – zwiedzanie z 
przewodnikiem. Dojazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień II – 29.06.2021 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Belgradu , jedno z najstarszych 
miast w Europie, zwiedzanie stolicy Serbii z przewodnikiem. Dojazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień III – 30.06.2021 
Śniadanie , wykwaterowanie. Przejazd do SKOPJE – zwiedzanie min. Most na 
rzece Wardar, cerkiew św. Spasa, twierdza Skopsko Kale, Kanion Matka – rejs 
łodziami. Przejazd do  Parku Narodowego  Mawrovo. Dojazd do Ochrydy. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie .Obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień IV – 01.07.2021 
Śniadanie.  Przejazd  do centrum  Ochrydy – zwiedzanie miasta, po południu 
rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim wraz z kompleksem klasztornym św. 
Nauma, Powrót do  hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień V  - 02.07.2021 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do  Durres, odpoczynek nad morzem 
Adriatyckim -  plażowanie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień VI – 03.07.2021 
Śniadanie. Wyjazd z Durres w stronę Czarnogóry: po drodze zwiedzanie 
Kruji,  przejazd nad jezioro Szkoderskie. Rejs po największym akwenie 
słodkowodnym na Bałkanach. Postój na tarasie widokowym nad  św. 
Stefanem. Dojazd na nocleg na Riwierze budwańskiej, obiadokolacja, nocleg 

Dzień VII – 04.07.2021 
Śniadanie. Całodniowa wycieczka w głąb Czarnogóry: zwiedzanie, dojazd na 
słynny most na rzece Tara. Spacer nad Czarny Staw w miejscowości Zabljak. 
Powrót do hotelu nad morzem, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień VIII – 05.07.2021 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i spacery po przepięknych plażach. 
Popołudniu zwiedzanie Budvy. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 
 
Dzień IX – 06.07.2021 
Wyjazd z Budwy do Cetinje - zwiedzanie historycznej stolicy Czarnogóry, 
przejazd słynnymi serpentynami do Kotoru. spacer po starówce wpisanej na 
listę UNESCO. Po czasie wolnym przekroczenie granicy z Bośnią i dojazd na 
nocleg do Medjugorje, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień X – 07.07.2021 
Śniadanie. Wyjście na górę Podbrdo – różaniec na górę objawień. Następnie 
spacer po Medjugorie. Przejazd do Mostaru – zwiedzanie z przewodnikiem. 
Powrót do hotelu na obiadokolacje.. Udział w wieczornych nabożeństwach i 
międzynarodowa Msza Święta, nocleg. 



 

Dzień XI – 08.07.2021 
Śniadanie. Wyjazd na FISH PICNIC . Przepłynięcie na półwysep PELJEŠAC - 
półwysep leżący w południowej części dalmatyńskiego wybrzeża Chorwacji 
jest zdecydowanie jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie na wakacje 
pełne słońca. Jest to zasługa m.in. wspaniałego położenia półwyspu, w którym 
z każdej strony otacza nas krystalicznie czysta woda . Dalej rejs na wyspę 
HVAR - królowa wśród dalmatyńskich wysp, od czasów antycznych znana jest 
ze swojego strategicznego położenia, bogactwa i złożoności historii, 
kulturalnych i przyrodniczych pomników oraz literatury. Dzięki łagodnemu 
klimatowi, ciepłym zimom i przyjaznym latom, wyspa przyciąga licznych gości. 
Spacer po miejscowości - JELSA. Msza Święta. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
i nocleg. Udział w wieczornych nabożeństwach. 

Dzień XII – 09.07.2021 
Śniadanie. Wykwaterowanie .Przejazd do Sarajewa  – tragiczna i piękna 
stolica Bośni i Hercegowiny, położona w dolinie rzeki Milijacki, otoczona 
pięknymi wysokimi górami. Zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do Banja 
Luki. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg. 

Dzień XIII – 10.07.2021 
Po śniadaniu wykwaterowanie.  Przejazd na Węgry. Postój w KESZTELHY. 
Symbolem Keszthely jest pałac należący kiedyś do węgierskich Radziwiłłów - 
rodu Festeticsów. Spacer po posiadłości. Plażowanie nad Balatonem. Kolacja 
we własnym zakresie – podróż w stronę Polski. 

(Powrót możliwy w nocy z 10/11.07.2021) 

  

CENA ZAWIERA :  

 Przejazd komfortowym autokarem z DVD, WC, BARKIEM, KLIMATYZACJĄ 
 Noclegi w hotelach *** 
 Śniadania i obiadokolacje wg. programu 
 Opiekę pilota 
 Opiekę kapłana 
 Systemy tour-guide 
 Ubezpieczenie KL 15 000 EURO, NNW 10 000 PLN, OC 10 000 EURO 
 Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
 Ubezpieczenie TFG 

 CENA NIE ZAWIERA : 

 Koszty realizacji programu 130 euro płatne u pilota w pierwszym dniu 
wycieczki (Przewodnicy miejscowy, wstępy do zwiedzanych obiektów, rejsy, 
wstępy do Parków Narodowych, ofiary, opłaty klimatyczne ). 

KOSZTY NIEOBLIGATORYJNE: 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego - 20 euro dziennie 
 Wybór miejsca w autokarze -koszt 45  zł ( konieczny wcześniejszy kontakt 

z biurem w celu ustalenia szczegółów) 

 

 


