
  
   

 
 

 

Wyjazd z umówionego miejsca o godz. 17:00, przejazd przez przejście graniczne w 

Barwinku, Słowację, Węgry, Chorwację.  

 

Przyjazd do hotelu w Medjugorie ok godz. 10:00. Zakwaterowanie w Hotelu, czas 

wolny na odpoczynek, obiad, spotkanie z przewodnikiem a następnie zwiedzanie 

miasta z przeodnikiem, powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny. 

 

Śniadanie, wykwaterowanie, po drodze w Czarnogórze zwiedzamy miasto Kotor oraz 

Budvę. Planowany przyjazd do Hotelu IN*** Lub Hotel Galeb*** w miejscowości 

CANJ ok godz. 15:00 zakwaterowanie, czas wolny, rekreacja nad morzem, 

obiadokolacja. 

 

Śniadanie, rekreacja nad morzem, obiadokolacja. 

 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna - rejs łodzią  na wyspę św. Stefana, oraz rekreacja 

na prywatnej plaży ( do prywatnej plaży przepływamy łodziami), powrót do hotelu 

ok godz. 18:00, obiadokolacja. 

 

Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja.  

Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Albanii do miasta Kruja, planowany powrót 

do hotelu ok godz. 17:00, czas wolny, obiadokolacja. 

 

Śniadanie, czas wolny nad morzem, wykwaterowanie ok. godz. 12:00, przejazd do 

miejscowości Ulcinj zakwaterowanie w hotelu MEDITERAN*** ( czas przejazdu 

do hotelu ok 1,5 godz. ), rekreacja nad morzem, lub w basenie przy hotelu, 

obiadokolacja. 

  

Śniadanie rekreacja nad morzem, lub w basenie przy hotelu, obiadokolacja. 

Śniadanie przejazd autokarem na piękną plażę COPOCABANA. Planowany powrót 

do hotelu ok godz. 17:00, czas wolny, obiadokolacja. 

 

Śniadanie, wykwaterowanie ok godz. 12:00, wyjazd do polski ( możliwość przedłużenia pobytu do godz. 17:00) 

Cena obejmuje: 

1 nocleg hotel Gloria w Medjugorie, 5 noclegów hotel IN w Canj lub hotel Galeb, 3 noclegi hotel Mediteran w Ulcinj, 

obiad w Medjugorie, śniadania, obiadokolacje według programu, wycieczki fakultatywne, Medjugorie, Kotor, Budva, 

rejs statkiem wyspa św. Stefana oraz prywatna plaża, wycieczka do Albanii, plaża Copocabana, pilota, 

przewodników, ubezpieczenie, przejazd autokarem, 10 zł Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

* Wszystkie hotele w Czarnogórze z klimatyzacją w cenie. 

* Hotel Mediteran ma dodatkowo własny basen. 

* Odległość hoteli od morza ok 300 m. 
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