
  
 

CZARNOGÓRA   
Wycieczka objazdowa.  

Zakwaterowanie w hotelu Akapulco*** w Sutomore. 

Termin: 03-11.09.2022 

Program: 

Wyjazdy z  
Bielska Białej Dw. PKS (dolny plac),   godz. 17:00 
Żywca  Stacja paliw "SHELL" ul. Wesoła 70  godz. 17:40 

1. DZIEŃ  
•  Przejazd przez Słowację, Węgry. 
 

2. DZIEŃ  
 Przyjazd przez Serbię i Czarnogórę, zakwaterowanie w hotelu „Akapulco” w 

Sutomore.  
Obiadokolacja  
 

3. DZIEŃ  
Śniadanie 
ULCINJ 
•  spacer po starówce wysuniętej w głąb morza, wizyta i plażowanie na Wielkiej 
Plaży.  
STARY BAR  
• zwiedzanie ruiny zabytkowego średniowiecznego miasta (4 €),  
• Stara Oliwka (1 €) 
Powrót do hotelu, Obiadokolacja  
czarnogórski wieczorek folklorystyczny – regionalne potrawy, muzyka i tańce.  
 

4. DZIEŃ 
Śniadanie  
•  Całodzienny odpoczynek na plaży, lunch 
 

5. DZIEŃ 
Śniadanie 
• panorama wyspy św. Stefana 
BUDVA 
• spacer po starówce, Cytadela (3 €), Katedra św. Jana Chrzciciela, pozostałości 
cmentarza grecko-rzymskiego 
KOTOR  
• zwiedzanie m.in.: Katedra św. Tryfona (2,50€), Kolegiata NMP, Wieża zegarowa  
TIVAT zwany „Portem Montenegro”  



•  spacer po najbardziej luksusowym porcie czarnogórskim 
Powrót do hotelu, obiadokolacja 
 

6. DZIEŃ 
Śniadanie 
VRANIJNA 
•  Rejs po Jeziorze Szkoderskim (19 €), podczas rejsu poczęstunek: ser, miód, 
priganice – regionalne pieczywo, wino. Odpoczynek na plaży z restauracją rybną – 
możliwość zakupienia obiadu. Rejs powrotny do miejscowości Vranijna.  
CETINJE  
•  zwiedzanie m.in.: Monastyr Cetyński (3 €), Pałac Mikołaja (5 €) 
NJEGUŠI 
•  degustacja sera i szynki (10 €) 
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja. 
 

7. DZIEŃ 
Śniadanie  
•  Całodzienny odpoczynek na plaży, lunch, , obiadokolacja 
 

8. DZIEŃ   
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd około 10:30 
•  Przejazd malowniczym kanionem rzeki Morača, zwiedzanie Monastyru Morača (2 
€), najstarszego czynnego czarnogórskiego klasztoru.  
•  Przejazd w kierunku Polski, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację. 
 

9. DZIEŃ   
• Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach porannych. 

 

Świadczenia objęte ceną: 

• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelu „Akapulco” w Sutomore (pokoje 2, 3, 4-os. z 
łazienkami) 
• 6 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie 
• 2 lunche, napoje do lunchu i obiadokolacji płatne we własnym zakresie 
• 1 wieczorek czarnogórski 
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem 
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW, bagaż. 

Dodatkowo płatne przez uczestników wyjazdu:  
bilety wstępów. 52 EURO.  (równowartość 259 PLN). 

Równowartość kosztów biletów wstępów, za siebie i osobę towarzyszącą, każdy laureat jest 
zobowiązany wpłacić w momencie zadeklarowania osoby towarzyszącej w terminie opisanym 
w pkt 7 Regulaminu. 

 


