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BAŁKAŃSKA PRZYGODA 

zwiedzanie z wypoczynkiem 24.07-01.08.2023r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przełam swoje bariery, zmierz się z sobą 

samym, przygoda czeka! 

Pobyt w jednym z najpiękniejszych miejsc 

na Bałkanach, wypoczynek i zwiedzanie. 

 

1 dzień / PRZEJAZD POLSKA - CHORWACJA 

Zbiórka w umówionym miejscu, wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na nocleg 

tranzytowy, na terenie Chorwacji. Obiadokolacja, nocleg. 

 

2 dzień/CHORWACJA – CAMPING TARA – TOP NAD RZEKĄ TARĄ 

Śniadanie, dalsza droga w kierunku Czarnogóry.  Transfer samochodami terenowymi z 

Stepan Polje na Kamping TARA-TOP nad rzeką Tarą, na terenie Bośni i Hercegowiny, 

która tworzy najgłębszy Kanion w Europie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

na kampingu.  

 

3 dzień/ PARK NARODOWY GÓR DURMITOR – ZABLJAK – MOST DURDEVICA 

Śniadanie, przejazd samochodami terenowymi do Parku Narodowego Durmitor, 

który jest jednym z  najwyższych masywów Gór Dynarskich. Wpisany razem z 

najgłębszym kanionem w Europie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 

Naturalnego UNESCO. W programie wycieczki min.: punkt widokowy na kanionie rzeki 

Tary, przejazd górską trasą wijącą się ponad 1000 m npm.,  Zabljak - małe miasteczko 

położone w północnej Czarnogórze, które znajduje się w centrum górskiego regionu 

Durmitor, na wysokości 1456m n.p.m. i jest najwyżej położonym miastem na 

Bałkanach, następnie Most Durdevica, został zbudowany w 1940 roku i po 

zakończeniu budowy był  największym mostem drogowym wykonanym z żelbetonu w 

Europie i jednym z największych i najpiękniejszych obiektów tego typu na świecie. 

Jednak w czasie II wojny światowej został zniszczony, a zrekonstruowany i oficjalnie 
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otwarty w 1946 roku. Długość mostu to ok 360  metrów, a główny łuk o długości 116 

metrów, wznosi się ponad kanionem o głębokości ponad 150 metrów. Istnieje możliwość 

zjazdu na linie tzw. „tyrolką” (dodatkowo płatne). Dalej przejazd pełną wykutych w 

skale tuneli drogą do doliny rzeki Pivy, dalszy przejazd zachwycającą trasą wzdłuż 

Pivskiego Jeziora. Powrót w godzinach wieczornych na camping. Biesiada przy 

ognisku i „żywej muzyce”, z tradycyjnymi daniami kuchni bałkańskiej. Nocleg na 

campingu.  

 

4 dzień/ CAMPING TARA CAMP 

Śniadanie, czas wolny, odpoczynek, kąpiele  w rzece, spacery w okolicy. Obiadokolacja, 

nocleg. 

 

5 dzień/ RAFTING RZEKĄ TARĄ – DOBRA VODA 

Śniadanie, wykwaterowanie, Rafting Rzeką Tarą. Uczestnicy dostają pełne 

wyposażenie wymagane podczas Raftingu. W czasie spływu są przewidziane przerwy na 

kąpiel, drobne przekąski, fotografowanie. Osoby, które nie uczestniczą w spływie, jadą 

samochodami terenowymi. Po spływie obiad, a następnie przejazd do Dobrej Vody. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Dobrej Vodzie.   

 

6 dzień/ DOBRA VODA – JEZIORO SZKODERSKIE  

Śniadanie, wyjazd na wycieczkę nad  Jezioro Szkoderskie. Jezioro Szkoderskie jest 

największym jeziorem na Bałkanach. W Czarnogórze jest uznane za Park Narodowy. 

Wyjazd z hotelu o godz. 09:00, przyjazd do małego portu Virpazar o godz. 10:00. Z 

Virpazaru zaczyna się rejs statkiem po jeziorze. Rejs trwa półtora godziny, statek się 

zatrzymuje 15 min dla chętnych którzy pragną skoczyć do wody i wykąpać się w ciepłym 

jeziorze. Po zakończeniu rejsu goście dopływają do małej odludnej plaży, nad którą jest 

restauracja. Tu na szwedzkim stole jest podawany regionalny obiad rybny (we własnym 

zakresie). Po obiedzie wolny czas, około dwie godziny na plażowanie. Planowany powrót 

do hotelu na godz. 17:00. Obiadokolacja, nocleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 dzień/ DOBRA VODA  

Śniadanie, czas wolny, plażowanie. Dobra Voda to mała miejscowość turystyczna, z 

plażą i niewielkim deptakiem. Obiadokolacja, nocleg. 
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8 dzień/ DOBRA VODA - STARY BAR – ULCIN – DOBRA VODA 

Śniadanie, wycieczka do Starego Baru.  Zwiedzanie starego miasta, gdzie zobaczymy 

min. twierdzę, która należy do jednej z największych na wybrzeżu Adriatyku, została 

zbudowana w czasach panowania Bizancjum w IX wieku i jest kandydatem do UNESCO. 

Bar jest także znany jako centrum oliwkarstwa, tu są bardzo stare sady oliwkowe w 

których rośnie około 100.000 drzew. W Starym Barze rośnie oliwka stara około 2300 

lat, która jest uznana jako jedna z najstarszych w świecie. przejazd do Ulcina. Ulciń 

jest miastem znajdującym się na samym południu Czarnogóry, blisko granicy z Albanią, 

jest jednym z najstarszych miast na Adriatyku, przepuszcza się że powstał 2400 lat 

temu. Ulciń kiedyś w Europie był znany jako mocne centrum piractwa na Adriatyku. W 

starej twierdzy znajduje się rynek niewolników, na którym sprzedawano niewolników. 

Wybrzeże Ulcina długie jest 30 km, z tej długości 20 km stanowią plaże. Wielka plaża 

ma długość 13 km, jest szeroka i pokryta drobnym wulkanicznym piaskiem o leczniczych 

właściwościach. Uważa się że to jest jedna z największych plaż Europy. Po zwiedzaniu 

miasta, czas wolny na plaży. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.  

 

9 dzień/ DOBRA VODA - BUDVA – REJS ZATOKĄ KOTORSKĄ - DOBRA VODA  

Wczesne śniadanie, przejazd do Budvy Perły Czarnogóry, najważniejsze zabytki: 

Starówka, katedra św. Jana, pozostałości starożytnych budowli i średniowiecznych 

kaplic. Następnie przejazd nad Zatokę Kotorską – największy i najgłębszy fiord 

południowej Europy (posiada cechy norweskich fiordów), podczas rejsu postoje i 

zwiedzanie min. Kotoru, spacer po urokliwych, wąskich i krętych uliczkach wraz z 

zabudową mieszkalną z XIV/XVII. Zobaczymy Katedrę św. Trifona, patrona miasta.  

Kotor został w 1979r. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. 

Obiad na pokładzie statku, postój na kąpiele morskie. Powrót do pensjonatu, 

obiadokolacja, nocleg.  
 

10 dzień / DOBRA VODA - CHORWACJA 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Polski, po drodze nocleg tranzytowy 

na terenie Chorwacji. Obiadokolacja, nocleg.  

 

11 dzień /CHORWACJA – POLSKA  

Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy przejazd w kierunku Polski. Przyjazd na miejsce 

zbiórki, zakończenie wycieczki.  

 

CENA ZA OSOBĘ: 1550 PLN + 490 EURO (wstępy i atrakcje płatne na miejscu 

u pilota 160 EURO) 

 

Cena zawiera:  

• Przejazd autokarem z południa Polski (Tychy, Katowice, Żory, Bielsko Biała, 

Cieszyn) 

• Bagaż 23kg główny + 8kg podręczny 
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• opiekę pilota  

• 10 noclegów: 3x camping Tara Camp – domki letniskowe z łazienkami 2-4 

osobowe, dodatkowe sanitariaty na terenie campingu, 5x Dobra Voda – 

pensjonat, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami; 2 x nocleg tranzytowy 

• 10 śniadań, 9 obiadokolacji 

• 1 kolację bankietową z kapelą regionalną przy ognisku, z winem 

• transfer samochodami terenowymi z granicy na camping, transport bagażu 

podczas Raftingu Rzeką Tarą 

• Ubezpieczenie podróżne obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid,  KL 

400 000 PLN i NNW 25 000 PLN, BAGAŻ 3000 PLN 

 

Cena nie zawiera: 

• Dodatkowego ubezpieczenie od chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji 

3% lub 6% - możliwość zakupienia w biurze 

• Napojów do obiadokolacji w Dobrej Vodzie (woda w cenie) 

• Biletów wstępu podczas zwiedzania miejscowości: Stary Bar, Ulcin, Budva, Rejs 

statkiem po Jeziorze Szkoderskim, wycieczka samochodami terenowymi w pasmo 

Gór Durmitor, Rejs Statkiem po Zatoce Kotorskiej, posiłek na pokładzie statku 

Rafting Rzeką Tarą (podczas spływu rzeką - opiekę sternika oraz wynajem 

odzieży (pianki, kapoki, kaski), obiad po Raftingu Rzeką Tarą – 160 euro 

 

Informacje dodatkowe: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

• minimalna liczba uczestników to 30 osób, przy mniejszej liczbie cena zostanie 

skalkulowana ponownie 

• Camping Tara Camp – nowy obiekt, położony nad samą Rzeką Tarą, nazywaną 

najczystszą Łzą Europy. Noclegi w domkach 4 osobowych lub pokojach 2 

osobowych z łazienkami 

• Spływ Rzeką Tarą odbywa się z licencjonowanym sternikiem, każdy uczestnik 

otrzymuje pełne wyposażenie – kamizelkę, kask, piankę. Spływ Rzeką jest w 

pełni bezpieczny, Rzeka o tej porze roku nie posiada mocnego nurtu. Czas spływu 

około 2 godziny. Po spływie można skorzystać z pryszniców.  Obiad w restauracji. 

• Podczas pobytu nad Rzeką Tarą temperatura w nocy znacznie spada, z uwagi na 

bliskość rzeki. Należy zabrać z sobą również cieplejszą odzież.  

• Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, 

będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W 

przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Klient będzie musiał dopłacić 

kwotę do pokoju 1 osobowego 200 euro 

• Przy zapisie wpłata 500zł 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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