
 
 

 
 

 
 

PERŁY BAŁKANÓW 
SERBIA, CZARNOGÓRA, BOŚNIA I HERCEGOWINA,   
(Belgrad, Kotor, Perast, Stary Bar, Medjugorje, Sarajewo) 

 
CENA: 1980 zł                            TERMIN:  02-13.09.2022r. 

                   

 
 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video) 

• 9 noclegów w tym 1 w Belgradzie i 1 w Bośni i Hercegowinie 

• przejazd pociągiem z Belgradu do Baru 

• 9 śniadań, 9 obiadokolacji z napojami do posiłków 
• impreza integracyjna na tarasie w hotelu w Czarnogórze z lokalnymi przekąskami 
• klimatyzowane pokoje z lodówkami i wifi 

• basen z jacuzzi 

• opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW 

• opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

PROPONOWANY PROGRAM 

I DZIEŃ 

Wyjazd ok. godz. 18.00, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię 
II DZIEŃ 

Przyjazd do Belgradu, przejazd do jednej z największych cerkwi prawosławnych na świecie, cerkwi Św. Sawy, 
która może pomieścić nawet do 10.000 wiernych. Zbudowana w miejscu gdzie w XVI wieku Sinan Pasza spalił 

relikwie św. Sawy, który był i ciągle jest najbardziej szanowanym serbskim świętym, następnie Kalemegdan 
czyli twierdza, która położona jest przy ujściu Sawy do Dunaju. Przy Pomniku Zwycięstwa (nagi mężczyzna z 

mieczem i orłem) rozpościera się przepiękny widok na obie rzeki. Znajduje się tam również rozległy park 

będący idealnym miejscem na odpoczynek. Najważniejsze zabytki tego miasta, skupione są wokół głównego 
deptaku przy ulicy Kneza Mihaila, gdzie w czasie wolnym warto napić się dobrej kawy lub skosztować serbskich 

przysmaków, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
III DZIEŃ 

Śniadanie, przejazd pociągiem z Belgradu do Baru – ok. 12 godzin, przyjazd do Baru, zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja, nocleg 
IV DZIEŃ 

Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg 
V DZIEŃ 

Śniadanie. Przejazd do miasta Kotor – wejście na statek i rozpoczęcie malowniczego rejsu po Boce Kotorskiej, 
gdzie będziemy mieli możliwość podziwiać bajkowy krajobraz czarnogórskiego wybrzeża. Zatoka składa się z 

czterech mniejszych zalewów: Tivatskiego, Risańskiego, Kotorskiego i Hercegnovskiego. Sama nazwa Boka 

pochodzi z włoskiego słowa bocca i oznacza usta. Przypłynięcie do Perastu. Jest to małe miasteczko portowe 
położone w gminie Kotor. Niegdyś znajdowała się tu znana Szkoła Morska. Wychowała wielu słynnych 

kapitanów i ceniona była w całej Europie. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej magicznych miejsc Boki 
Kotorskiej. Podpłynięcie do jedynej sztucznej wyspy na Adriatyku czyli Matki Boskiej Skalnej (Gospa od 

Škrpjela). Tu zwiedzimy malutki kościółek katolicki i muzeum. Wyspa i jej położenie są na tyle piękne, że wiele 

par decyduje się na ślub właśnie w tym romantycznym, magicznym miejscu. Krótki czas wolny, następnie 
Niebieska Jaskinia (Plava Špilja), która swoją nazwę, jak i sławę zawdzięcza przepięknej grze światła i koloru, 

które tworzą niewiarygodny lazurowy błękit i głębię niebieskiego koloru wody. Dla chętnych istnieje możliwość 



wpłynięcia do jaskini na pontonach i kąpieli w jej wnętrzu (dodatkowo 5 euro). Na zakończenie rejsu 

przepływamy do miasta Herceg Novi - miasta kwiatów, miasta serbskiego pisarza Ivo Andrića, które 
zdecydowanie wyróżnia się swoją architekturą i roślinnością gdyż wpływa ona na jego typowy 

śródziemnomorski charakter. Zakończenie wycieczki  w mieście Tivat, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg  
VI DZIEŃ 

Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg 

VII DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd nad jezioro Szkoderskie – największe jezioro na Bałkanach, rejs statkiem po jeziorze (2 

godz.), w trakcie rejsu możliwość kąpieli oraz krótkiego spaceru do jednego z monastyrów, powrót do hotelu, 
czas wolny, obiadokolacja, nocleg 

VIII DZIEŃ  

Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, po obiadokolacji wycieczka do Starego Baru. Stara część 
miasta to starożytne ruiny, w przeszłości centrum handlu, będące główną konkurencją dla Dubrovnika. 

Podobnie jak Dubrovnik, od XV wieku znajdowało się pod okupacją wenecką, nie tracąc jednak swej autonomii, 
a zyskując własną flagę, pieniądze i wojsko. Po panowaniu weneckim Stary Bar przeszedł w ręce Imperium 

Osmańskiego. Odzyskano go dopiero w XIX wieku, gdy w 1848 roku na Kongresie Berlińskim została ogłoszona 
niepodległość Czarnogóry. Ze względu na trzęsienie ziemi w 1979 i na wcześniejszą próbę wypędzenia Turków 

z miasta, poprzez bombardowanie, Stary Bar został zniszczony. Do dnia dzisiejszego jednak, zauważalne są 

wpływy kultur wielu państw, które to rządziły nim przez wieki. Powrót do hotelu, nocleg 
IX DZIEŃ 
Śniadanie, przejazd do Sarajewa. Krótkie zwiedzanie miasta, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg  
X DZIEŃ 
Śniadanie, dalsze zwiedzanie Sarajewa: Bascarsija – główny plac Starówki z licznymi straganami, 
kawiarenkami i restauracjami, studnia miejska, Bezistan – kryty bazar, ratusz, Inat Kuća -  „Przekorny Domek”, 

meczet Gazi Husrev-Bega, Latinski Most, obiadokolacja, przejazd do kraju w godzinach wieczornych  
XI DZIEŃ 
Przyjazd do kraju w godzinach porannych 
 

 
Cena nie zawiera wstępów do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej, rejsu po jeziorze szkoderskim oraz 

lokalnego przewodnika - ok. 55 EUR 
 

Cena kalkulowana jest na min. 48 uczestników  

 

 

 


