
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

BAŁKAŃSKIE CZARY 

Czarnogóra  
samolotem z Gdańska 

01.05-04.05.2023 
 

1. DZIEŃ – Przejazd na lotnisko do Gdańska i przelot do Dubrownika w Chorwacji - dogodne godziny 
lotu w  ciągu dnia (10.30-12.20) transfer do hotelu.  
Zakwaterowanie w hotelu 4**** w nadmorskiej miejscowości Petrovac położonej przy morzu. Duzy 
obiekt z basenem (trzy baseny zewnętrzne, z otwartymi tarasami słonecznymi). Petrovac na Moru 
to Jeden z głównych kurortów na Riwierze Budwańskiej. Wypoczynek w Czarnogórze, w tym 
wycieczki do najciekawszych miejsc Czarnogóry i pobliskiej Albanii. 
 

2. DZIEŃ - Po śniadaniu czas na wypoczynek i plażowanie w hotelu albo na pobliskiej plaży lub dla 
chętnych całodzienna wycieczka do Parku Narodowego Lovcen, wizyta w historycznej stolicy 
Czarnogóry: Cetinje. Następnie udamy się do Kotoru - najstarszego miasta wpisanego na listę 
UNESCO. Wycieczkę zakończymy zwiedzaniem przepięknego miasteczka Budwa, przypominającego 
małą Wenecję. Podczas wycieczki możliwość zrobienia zdjęć wyspy-hotelu Św. Stefana – 
najpopularniejszej miejscowości w Czarnogórze, którą odwiedzają gwiazdy Hollywoodu.  
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu czas na  wypoczynek i plażowanie w hotelu albo na pobliskiej plaży lub dla 
chętnych całodzienna wycieczka do klasztoru Moraca z XIII w., Następnie Przejazd przez dwa Parki 
Narodowe: Durmitor i Białagradska Gora z przepiękną przyroda i malowniczymi widokami. Czas 
wolny na zdjęcia na wiszącym moście nad rzeką Tara, z którego warto zrobić przepiękne zdjęcia 
najgłębszego w tej części Europy Kanionu Tary lub zamiast wycieczki rejs po zatoce Boka Kotorska. 
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

4. DZIEŃ - Przejazd na lotnisko i powrót samolotem z Dubrownika do Berlina (10.25-12.45), a potem 
autokarem do domu 

 

Świadczenia w orientacyjnej w cenie:                 ok.2499 zł 
Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych, oferta ograniczona czasowo dokładna 

cena uzależniona od ilości uczestników. 
 

 przejazd na lotnisko do Berlina i powrót 

 przelot samolotem w obie strony z Gdańska 

 bagaż podręczny o wymiarach 40x25x20 cm  

 transfer lotnisko - hotel – lotnisko 

                           

                            BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                                      Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 fax. 59 8428412 
        

                 

         eurorelax@interia.pl 

 

 

  



 noclegi w bardzo dobrym hotelu 

 wyżywienie  Śniadania i obiadokolacja bufetowe 

 opieka i informacja turystyczna pilota - przedstawiciela biura podczas całego pobytu 

 ubezpieczenie KL i NNW 
 
Uwaga: Podana cena nie obejmuje: taksy klimatycznej płatnej indywidualnie w hotelu, wycieczek 
fakultatywnych opisanych w programie – ok. 35 euro każda, ewentualnych biletów wstępu do 
zwiedzanych atrakcji, ewentualnej dopłaty do dodatkowego do dużego lub dodatkowego bagażu 
oraz obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 zł/os 
 

Serdecznie zapraszamy 

 
 

 

Zgodnie z Ustawą o Usługach turystycznych BPiT Euro-Relax posiada zezwolenie na działalność w zakresie 

               organizacji imprez turystycznych - wpis do rejestru nr 024 oraz gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów   

                                      www.eurorelax.pl      email:eurorelax@interia.pl 


