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CZARNOGÓRA
Montenegro, czyli Czarna Góra - tak ochrzcili górzysty kraj
Wenecjanie, którzy rezydowali niegdyś na tutejszym
wybrzeżu. Zachwyci NAS tutaj nie tylko niezwykły
krajobraz , gdzie góry schodzą do morza, niesamowita
gościnność ludzi, ale nade wszystko niekończące się
piaszczyste plaże. Miejscem naszego pobytu będzie Dobra
Voda , małe miasteczko znajdujące się 13 km od centrum
miasta Bar. W miejscowości znajdziemy piękną plażę
która nosi nazwę Veliki Pijesak. Plaża ma kształt łuku o
długości 600 m i pokryta jest drobnym żwirkiem i
piaskiem. Na promenadzie ciągnącej się wzdłuż plaży
odnajdziemy kawiarenki, restauracje i cukiernie które
oferują lokalne specjalności kulinarne, szczególnie dania
rybne i doskonałe słodkie smakołyki.

Zakwaterowanie :
Willa Bito - oddalona 200 m od morza. Pokoje 4, 5
osobowe. Każdy apartament wyposażony w aneks
kuchenny, klimatyzację, TV satelitarną, łazienkę i balkon.
Willa posiada wielki taras z ławkami i stołami do zebrań
integracyjnych. Obiekt z dostępem do internetu. Na
wyposażeniu stół do tenisa stołowego i piłkarzyki.

Wyżywienie:
W willi Bito. Śniadania w postaci szwedzkiego stołu.
Lunch i obiadokolacja podawane do stołu z dwoma
daniami do wyboru. Lunch zawiera lekkie dania mięsne.
Obiadokolacje z zupą i daniem mięsnym, surówką i
deserem. Do lunchu i obiadokolacji podawane są napoje
(soki i woda).

1.Zakwaterowanie, 9 noclegów w Czarnogórze.
2. 9 śniadań, obiadów, kolacji, pakiet na powrót.
3. Realizacja ciekawego programu rekreacyjnego.
4. Przejazd autokarem klasy Lux (WC, barek,
klimatyzacja, DVD)
5. Opiekę pilota, rezydenta, kadry pedagogicznej,
polskiego ratownika wyłącznie dla grupy
6.Ubezpieczenie KL( do 10.000 euro) , NNW(7000pln ) i
bagażu .
UWAGA!!! Dokumentem podróży jest dowód osobisty
lub paszport.
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TERMIN:
24.06-05.07.2019
Cena: 1960 zł. + 50 euro pakiet
wycieczek w Czarnogórze.
Dodatkowo płatne 10 Euro opłaty
klimatycznej.

Dzień 1.
Zbiórka o godz. 9.30. Przejazd przez Polskę,
Czechy, Austrię, Chorwację.
Dzień 2. Przyjazd do Czarnogóry w godzinach
15.00-17.00. Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja. Wieczorny spacer.

Dzień 2 – 10. Pobyt w Czarnogórze. Plażowanie, gry i zabawy,
piłka siatkowa plażowa, spacery, zwiedzanie miasta. Realizacja
programu: I - Wycieczka do Albanii. Zwiedzimy państwo
które przedstawia mieszaninę kultury europejskiej i azjatyckiej.
Ponieważ Albania była pod panowaniem cesarstwa
Otomańskiego uważa się, że Albania jest orientem Europy.
Zwiedzimy najważniejsze ośrodki miejskie - Szkoder,
Kruję.
II - Montenegrotour – Kotor, zatoka i Budwa
Kotor założony przez starożytnych Greków. W ciągu dwóch
tysięcy lat historia na każdym kroku zaznaczyła swoja
obecność. W Kotorze się znajduje jedna z najstarszych katedr
katolickich nad Adriatykiem – katedra św. Trypuna. Miasto
wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego
.
UNESCO.
Budwa jest jednym z najstarszych i najładniejszych miast na
Adriatyku (’’Maly Dubrownik’’). Stare miasto znajdujące się
na cyplu otaczają mury obronne (sredniowieczna forteca z
wiezami, murami i bramami) zbudowane pod koniec XV w.
Starówka to prawdziwy labirynt malowniczych wąskich uliczek
z maleńkimi kawiarenkami.
III - Orientalne misata Stary Bar i Stary Ulciń. Bar to miasto
w którym przeplątają się wpłyły kultury katolickiej,
prawosławnej i muzułmanskiej. W Starym Barze znajdują się
ruiny starego miasta pochodzące z X wieku. Ulciń jest jednym
z najstarszych miast na Adriatyku, przepuszcza się, że powstał
już 2400 lat temu. Ulciń znany jest jako średniowieczne
centrum piractwa na Adriatyku.
Dzień 11. Śniadanie. Wyjazd około godz. 10.00.
Przejazd na trasie: Czarnogóra, Polska.
Dzień 12. Przyjazd do Łodzi w godzinach
popołudniowych. Po przekroczeniu granicy polskiej
postój możliwością zakupu ciepłego posiłku.
Zakończenie imprezy około godz. 15.00.
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