CZARNOGÓRA – ALBANIA – BOŚNIA i HERCEGOWINA
" Bałkańskie Delicje"
12.09.2019 – 21.09.2019

DZIEŃ 1: Odjazd autokaru z Krakowa, Katowic, Bielska-Białej, Cieszyna. Nocny przejazd w kierunku Sarajewa. Nocna podróż.
DZIEŃ 2: W godzinach popołudniowych przyjazd do SARAJEWA - stolicy dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. W programie zwiedzanie
zabytkowego centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii. Zobaczymy miedzy innymi meczet Gazi Husrev-beja lub
cerkiew prawosławna Archaniołów Gabriela i Michała oraz Latinski Most - miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Sercem Sarajewa od
wieków pozostaje Bascarsija - turecki bazar z tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi w wąskich uliczkach, sukiennicami oraz restauracjami,
gdzie można np. zjeść najlepsze cevapcici na Bałkanach. Na głównym placu, który jest stałym miejscem spotkań mieszkańców Sarajewa, stoi
piękna studnia o ażurowej konstrukcji - ostatni fragment wodociągu zbudowanego w XVI wieku. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu kontynuacja podróży do Czarnogóry. Na naszej trasie będzie PARK NARODOWY DURMITOR obejmujący
malowniczy i najgłębszy w Europie KANION RZEKI TARY, którego głębokość miejscami dochodzi do 1250 metrów oraz WIELKI MOST
NA TARZE – jedna z najsłynniejszych konstrukcji inżynieryjnych na Bałkanach. Pięć przęseł podtrzymuje przeprawę na wysokości 168-172
metrów. Warto przespacerować się mostem, zrobić przepiękne zdjęcia kanionu i podziwiać najgłębszy kanion w Europie (trzeci najgłębszy
kanion na świecie). Następnie przejazd do malowniczego KANIONU RZEKI MORAČA. Przejazd przez kanion jest bardzo emocjonujący
i dostarcza wspaniałych widoków. Następnie zwiedzimy niezwykle interesujący XIII wieczny Monastyr MORAČA z dobrze zachowanymi
freskami i pięknym ikonostasem. Monastyr składa się z cerkwi soborowej, małej cerkwi św. Mikołaja i budynku konaku. Po czasie wolnym
przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do BUDVY – letniej stolicy Czarnogóry, miasta o śródziemnomorskim charakterze, z malowniczą zabytkową
starówką pełną wąskich, klimatycznych uliczek. Budvę założyli Grecy, zdobywali Rzymianie oraz przez wiele wieków była pod wpływami
Bizancjum i stolicą biskupstwa. Spacery po wąskich uliczkach i kawa wypita w przytulnej kawiarence na długo zapadną w pamięci. Po czasie
wolnym krótki postój w miejscu ze wspaniałym widokiem na hotel-wyspę ŚWIĘTY STEFAN. Następnie przejazd do miejscowości STARI
BAR. Wykopaliska potwierdziły, że był zamieszkany już w 800 r. p.n.e. Wrażenie na turystach robi przede wszystkim spacer po wspaniałych
ruinach położonych wśród imponujących masywów górskich. Następnie zatrzymamy się w jednym z najstarszych gajów oliwnych na świecie
w miejscowości MORAVICA. Jedno z tutejszych drzew ma ponad 2000 lat. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: Po wczesnym śniadaniu udamy się do stolicy i największego miasta Albanii - TIRANY. Spacer po nim rozpoczniemy od Placu
Skanderbega - największego bohatera narodowego Albanii. W sercu współczesnej Tirany znajduje się najstarszy zabytek stolicy, XVIII wieczny
meczet Ethnem Beya. Ponadto zobaczymy Piramidę (kiedyś mauzoleum Envera Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy. Po czasie wolnym
przejazd do położonego na wzgórzu KRUJE, w którym urodził się bohater narodowy Albańczyków - Skanderbeg. Oryginalna albańska
zabudowa i stary bazar pozwoli nam przenieść się w przeszłość. W miasteczku między innymi zobaczymy muzeum etnograficzne mieszczące
się w zabytkowym domostwie zamożnej rodziny, znajdującym się w obrębie twierdzy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: Po śniadaniu udamy się do niezwykłego MONASTYRU OSTROG wbudowanego we wnękę skalną na zboczu doliny Zety na 900
m n.p.m.. Klasztor przyciągający tłumy turystów nie tylko ze względu na ciekawe położenie, ale również imponujące wnętrza. To jedno
z bardziej znanych miejsc w całej Czarnogórze. Monastyr został wzniesiony w XVII w. Wspinaczka do świętego miejsca jest niezwykle

emocjonująca. Monastyr jest doskonałym miejscem widokowym, ciekawym zabytkiem wartym fotograficznego upamiętnienia oraz skrywa
wspaniałe kaplice połączone przejściami i schodami poprowadzonymi wśród jaskiń. Z tarasów przy Monastyrze i placu przed nim roztacza

się wspaniała panorama doliny z meandrującą w dole Zetą. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymamy się w PODGORICY, stolicy
Czarnogóry, gdzie odbędziemy spacer uliczkami Stara Varos, starego tureckiego miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7: Śniadanie, wypoczynek. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: Śniadanie, wypoczynek. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku BOKI KOTORSKIEJ, niezwykle malowniczej zatoki, która wraz
z nadbrzeżnymi miejscowościami została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postój w KOTORZE, gdzie będziemy mogli
zobaczyć jedną z najpiękniejszych starówek na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Miasto było miejscem starcia wielu wpływów, co ma
odzwierciedlenie w niepowtarzalnej architekturze. Początki miasta wiążą się z legendą o matce Jazona – zdobywcy Złotego Runa, która
wskazała drogę założycielowi Kotoru na wzniesienie blisko morza, gdzie miało znajdować się obfite źródło świeżej wody. Starówkę otaczają
majestatyczne mury, do miasta można wejść przez trzy renesansowe bramy i błądzić bezwiednie po plątaninie zakamarków. W trakcie spaceru
zobaczymy m. in.: Katedrę św. Tryfona, Kolegiatę NMP, Wieżę Zegarową. Następnie czeka nas rejs po BOCE KOTERSKIEJ oraz zwiedzanie
malowniczej wyspy – muzeum MATKI BOSKIEJ ZE SKAŁ z ciekawą historią, według której miejscowi za haniebne czyny usypali
ją w akcie skruchy z kadłubów łodzi, rozbitych statków i kamieni. Mała kapliczka na wyspie z czasem przekształciła się w większe sanktuarium,
będące dzisiaj ciekawą atrakcją turystyczną położoną w przepięknym i często fotografowanym miejscu. Po czasie wolnym wyjazd w drogę
powrotną do kraju. Nocna podróż.
DZIEŃ 10: Przyjazd do kraju.
CENA: 1690 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja, DVD), 1 nocleg w hotelu w Sarajewie, pokoje 2 osobowe z łazienkami,
6 noclegów w hotelu w Ulcinje, pokoje dwuosobowe z łazienkami (istnieje możliwość zarezerwowania pokoju trzyosobowego z łazienką).
Dopłata do pokoju jednoosobowego - 300 zł. Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad w drodze powrotnej do kraju, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NW, bagażu.
Cena nie zawiera: opłat za napoje do obiadokolacji, wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, Tour Guide (zestaw
słuchawkowy), degustacje lokalnych win, oliwy. Orientacyjny koszt około 55 EUR.

