Czarnogóra „Bałkańska Piękność”
Czarnogóra - to jeszcze nieodkryty klejnot na spacery wzdłuż błyszczącego wybrzeża usianego starożytnymi wioskami
i miasteczkami pełnymi historii. Tutaj zobaczymy przepiękne krajobrazy gór schodzących bezpośrednio do morza, zapierające
dech w piersi widoki, dziką i unikalną przyrodę, Zatokę Kotorską z "fiordami południa", góry i doliny Parku Narodowego
Lovcen - idealne tło dla spektakularnych spacerów. Po wędrówkach będzie okazja do spróbowania lokalnych potraw, a pod
koniec dnia delektować się doskonałym lokalnym winem lub piwem. Trasy łatwe, dostępne dla każdego wędrowca
o przeciętnej kondycji, także emerytów. Umiejętności wspinaczkowe nie są potrzebne.
TERMIN:
17.09.2021 - 26.09.2021
CENA:
1850 zł
DZIEŃ 1: POLSKA - SARAJEWO
Zbiórka uczestników wycieczki. Przejazd według rozkładu jazdy. Przejazd 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. Nocleg.
DZIEŃ 2: BLAGAJ - MOSTAR
Po śniadaniu przejazd do miejscowości BLAGAJ- gdzie znajduje się XVI wieczny klasztor derwiszów. Malowniczo
wkomponowany w skałę klasztor, położony nad wywierzyskiem rzeki Buny, uważany jest za jeden z najcenniejszych zabytków
kultury osmańskiej w kraju. Następnie udamy się do MOSTARU - zwiedzanie zabytkowego centrum miasta: kamienny Stary
Most (wpisany na listę UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnica Kujundziluk Carsija (tradycyjne
warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają głosy muezinów wzywających
do modlitwy). Po czasie wolnym przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: JEZIORO SZKODERSKIE – GODINJE - RIJEKA CRNOJEVICA - VIRPAZAR
Po śniadaniu przejazd nad JEZIORO SZKODERSKIE (największe na Półwyspie Bałkańskim). Zajmuje ono zagłębienie
depresyjne między Czarnogórą a Albanią. warto wybrać się na krajobrazową przejażdżkę wzdłuż wybrzeży wielkiego jeziora
łączącego Czarnogórę z Albanią. Widoki z niezwykłej i malowniczej trasy zapierają dech w piersiach, pokazując piękno
czarnogórskiego pejzażu. Postój w GODINJE w „mikroskopijnym miasteczku” przyklejonym do górskiego zbocza. Krótki
spacer, by zobaczyć robiące wrażenie, pozarastane tu i ówdzie roślinnością wiekowe kamienne domy i puste, wąskie uliczki
osady. Następnie przejedziemy malowniczą trasą do wioski RIJEKI CRNOJEVICA, położonej w górskiej scenerii po obu
stronach rzeki Crnojevica. Jej symbolem jest dwuprzęsłowy kamienny most. Dziś turystów przyciąga tu punkt widokowy
na pobliskie meandry rzeki Rijeki. Widok rozlewającej się w dolinie rzeki jest jednym z najczęstszych motywów
fotograficznych z folderów prezentujących Czarnogórę. Odwiedzimy lokalnego producenta pysznego czarnogórskiego wina
i miodu. Następny postój będzie w VIRPAZAR to urokliwe i piękne miejsce położone jest na wyspie oddzielonej od lądu
niewielki mostem. Pijąc kawę w którejś z niewielkich restauracji na mikroskopijnym ryneczku można podziwiać wspaniałe
górskie otoczenie. Z mostu, przy którym cumują łodzie i statki wycieczkowe zabierające turystów na rejsy, widać także ujście
do jeziora dwóch rzek. Stąd udamy się na rejs po jeziorze. Relaksujący rejs po jeziorze, który pozwoli na podziwianie ptaków

i malowniczych krajobrazów. Odwiedzimy lokalnego producenta pysznego czarnogórskiego wina i miodu. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
Trasa: 5.7 km, czas przejścia około 3 godziny, suma podejść/zejść +150m/-50m
DZIEŃ 4: JEZERSKI VRH – NJEGUSI - IVANOVA KORITA - KOLOZUN
Po śniadaniu wybierzemy się na wędrówkę na JEZERSKI VRH (drugi co do wysokości szczyt w paśmie Lovćen - 1657 m
n.p.m.). Szlak wiedzie zakosami przez bukowy las, buczyny. Jezerski Vrh słynie z rozległej panoramy (z tego miejsca widać
całą Czarnogórę - na północy góry Durmitor, na południowym wschodzie jezioro Szkoderskie, na południu morze, na
zachodzie Bokę Kotorską). Postój w wiosce NJEGUSI, znanej jako miejsce narodzin dynastii Petrović, która rządziła
Czarnogórą w latach 1696-1918. Mauzoleum znajduje się na szczycie góry. Aby się do niego dostać, musimy pokonać 461
schodów. Roztaczające się stąd widoki wynagrodzą nam trud pokonania schodów. Będzie czas na robienie zdjęć i podziwianie
widoku. Njegusi obecnie znane jest z produkcji specjalnego sera Njegusi i wędzonej szynki, które są narodowymi potrawami
Czarnogóry. Następnie zejdziemy do IVANOVA KORITA, jednej z najpiękniejszych części Parku Narodowego Lovcen. Po
przerwie wyruszymy na szczyt KOLOZUN starą austriacką drogą żwirową. Przy schodzeniu będziemy mieć okazję cieszyć
się pięknymi widokami na morze (niemal „lotnicze’ panoramy). Powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Trasa: 10 km, czas przejścia 5,5 – 6,5 godzin, suma podejść/zejść +385 m / - 385 m
DZIEŃ 5: ORAHOVAC – VRANOBRDO - PERAST
Po śniadaniu przejazd do wioski ORAHOVAC, stąd meandrujący szlak wiedzie do ruin twierdzy VRANOVO BRDO
(743 m n.p.m.), skąd roztacza się wspaniały widok na turkusowe wybrzeże. Po czasie wolnym na podziwianie widoków,
przejdziemy dawną ścieżką wojskową prowadzącą małego miasteczka PERAST. Następnie rejs łodzią do bardzo ładnego
kościoła Matki Bożej Skalnej z 1484 r., Który znajduje się na sztucznej wyspie u wybrzeży Perast. Ten uroczy kościółek ma
pięknie freski warte zobaczenia. Powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Trasa: 11km, Czas przejścia 4 - 4,5 godziny, suma podejść/zejść +700 m / - 775 m.
DZIEŃ 6: BUDVA – ŚWIĘTY STEFAN – STARI - BARMORAVICA
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 zajrzymy do miejscowości STARI BAR. Niedaleko współczesnego Baru wznoszą się ruiny
starego miasta położone na szczycie wzgórza Londza, do którego wiedzie spacerowy trakt. Wykopaliska potwierdziły,
że wzgórze było zamieszkane już w 800 r. p.n.e. przez nie do końca zidentyfikowane plemię iliryjskie. Wrażenie na turystach
robi przede wszystkim spacer po wspaniałych ruinach położonych wśród imponujących masywów górskich. Później
zatrzymamy się w jednym z najstarszych gajów oliwnych na świecie w miejscowości MORAVICA. Jedno z tutejszych drzew
ma ponad 2000 lat. Powrót do hotelu, czas wolny na wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja.
DZIEŃ 7: „DRABINA KOTORSKA” – KOTOR
Po śniadaniu przejazd na dawny szlak handlowy, który kiedyś łączył Cetynię z Kotorem, obecnie jest znany jako „DRABINA
KOTORSKA”. Idąc zygzakowatą drogą w kierunku Kotoru, podziwiać będziemy niesamowite widoki na Zatokę Kotorską.
W trakcie spaceru zobaczymy Kaplicę Świętego Iwana, stary kościół katolicki, twierdzę San Giovanni. Na koniec dotrzemy
ufortyfikowanego KOTORU. Jest to jedno z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych południowej Europy. Stare
Miasto otoczone jest średniowiecznymi murami, zaś zabytkowe budowle sakralne i świeckie zbudowane są w stylach
romańskim, gotyckim, renesansowym i barokowym. Najważniejsze z nich to cerkiew św. Łukasza, katedra św. Tryfona, wieża
zegarowa oraz pałace: gotycki pałac Drago, Pałac Rady Miejskiej, Pałac Bizant oraz Pałac rodu Gruzina. Do Starego Miasta
prowadzą trzy bramy: Brama Morska, która jest główną bramą do miasta, Brama Południowa oraz Brama Północna.
Po zwiedzaniu czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
Trasa: 15 km, czas przejścia około 5 - 6 godzin, suma podejść/zejść + 100 m/- 1390 m
DZIEŃ 8: PARK NARODOWY DURMITOR - KANION RZEKI MORACZA – ŻABLJAK – CZARNE JEZIORO
Po śniadaniu wyprawa do najbardziej malowniczych i dzikich miejsc w Czarnogórze. Podczas tej wycieczki zobaczymy:
PARK NARODOWY DURMITOR, który wraz ze swoimi kanionami wpisany został na światową listę UNESCO. Na naszej
trasie pojawi się robiący niesamowite wrażenie KANION RZEKI MORACZA oraz usytuowany nad kanionem Klasztor
Moracza (XIII w.), zachwycający pięknymi freskami. Następnie czeka nas przejazd nad rzekę Tara, tworzącą największy
kanion Europy (przerwa na zdjęcia). Będzie możliwość krótkiej kąpieli w Tarze (8’C) - rzece nazywanej łzą Europy. Następnie
dojazd do słynnego mostu Djurdżewicza -Tara przerzuconego nad rzeką (czas wolny na spacer i zrobienie zdjęć). Później
pojedziemy do najwyżej położonego miasta na Bałkanach - ŻABLJAKA (1456 m n.p.m). Spacer nad CZARNE JEZIORO.
Szlak okrążający jezioro oferuje piękne widoki na otaczające szczyty. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Trasa: czas przejścia około 2 godziny

DZIEŃ 9: TIVAT – ZATOKA KOTORSKA – HERCEG NOVI
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do kraju. Po drodze zajrzymy do TIVATU zwanego „Portem Montenegro” –
spacer po najbardziej luksusowym porcie czarnogórskim. Przeprawa promowa przez ZATOKĘ KOTORSKĄ - na koniec
zatrzymamy się w jednym z najpiękniejszych i najbardziej klimatycznych nadmorskich czarnogórskich miast HERCEG
NOVI, gdzie średniowieczne twierdze królują na stromych wzgórzach, a grube mury otaczają stare miasto. Herceg Novi
nazywane jest "miastem kwiatów". Ma ono śródziemnomorski charakter, który w równym stopniu tworzą cyprysy, palmy
i drzewa cytrusowe, co architektura romańska, bizantyńska i orientalna. Od Starego Miasta Belavista rozciąga się wyjątkowy,
zapierający dech w piersiach widok na wejście do Zatoki Kotorskiej — jeden z najpiękniejszych fiordów świata, który
po prostu trzeba zobaczyć! Wyjazd w drogę powrotną do kraju. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa
na posiłek. Nocna podróż.
DZIEŃ POLSKA
Przyjazd na miejsca zbiórek
Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, toaleta, DVD), 1 nocleg w hotelu 3*** w Sarajewie, pokoje 2- 3
osobowe z łazienkami, 7 noclegów hotelu 3***, pokoje 2 osobowe z łazienkami (istnieje możliwość zarezerwowania pokoi
trzy- lub czteroosobowych), 8 śniadań, 8 obiadokolacji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu).
Hotel w którym przez 7 dni będą zakwaterowani uczestnicy trekkingu, znajduje się na plaży Jaz, jednej z najpiękniejszych,
na czarnogórskim wybrzeżu. Hotel ukryty wśród śródziemnomorskiej roślinności. Goście mogą cieszyć się widokiem na morze
pijąc kawę na tarasie. Do ich dyspozycji jest prywatna plaża z leżakami wliczonymi w cenę pobytu. Wszystkie pokoje
są klimatyzowane, posiadają balkon. Każdy pokój posiada prywatną łazienkę, lodówkę, sejf, telewizję satelitarną LCD.
Cena nie zawiera: opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, napoi do obiadokolacji oraz opłaty
klimatycznej, opłata za zestaw słuchawkowy tour guide, degustacji lokalnych win i specjałów.
Na realizację programu należy przeznaczyć około 130 EUR.
Organizator:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, tel.: 668212389, abatour@abatour.pl

