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CZARNOGóRA / SUTOMORE

wczasy

vILLA SMILJA
czaRnoGÓRa to kraj, który można przemierzyć w ciągu jednego dnia, co
kilkadziesiąt kilometrów zmieniając całkowicie krajobraz - z posępnych szczytów
i głębokich kanionów na słoneczne plaże. Wenecka architektura miesza się tu
z bałkańską kuchnią, cerkwie z meczetami a Adriatyk z Bałkanami.

Z BASENEM!
nowy, odkryty basen z biczami wodnymi.
wyŻywienie:
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (kuchnia polska: zupa, główne danie
z dodatkami, sałatki, deser, sok/kompot, wino).

sutoMoRe to klimatyczna, turystyczna miejscowość w południowej Czarnogórze,
położona u podnóża góry Sutorman (1182 m n.p.m.) nad szeroką i czystą Zatoką plaŻa:
Sutomorską. Ta niewielka miejscowość należy do najchętniej odwiedzanych Najbliższa plaża położona jest w malowniczej zatoczce ok. 750 m od obiektu. Dla
miejsc na wybrzeżu Czarnogóry. Turystów przyciągają do niej m.in. szeroka plaża, naszych gości zadbaliśmy o bezpłatny transport busem na plażę oraz z plaży.
intensywnie turkusowa barwa morza, wspaniałe widoki oraz liczne kawiarenki wycieczki fakultatywne:
i restauracje. Nad miastem górują imponujące, XV-wieczne ruiny zamku HajNehaj. Miejscowość z uwagi na swoje dogodne położenie (10 km od Baru) stanowi zatoka kotoRska i kotoR – wyjazd nad zatokę Kotorską – najbardziej
idealną bazę wypadową dla takich wycieczek krajoznawczych jak np. Zatoka znanego fiordu w bałkańskiej części Adriatyku, rejs po zatoce, zwiedzanie Kotoru
– zabytkowego miasta otoczonego murami miejskimi i masywami górskimi
Kotorska, kanion rzeki Tara czy jezioro Szkoderskie.
z trzech stron, jego wąskie i kręte uliczki najlepiej oddają klimat średniowiecznego
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
miasteczka. cena ok. 45 €/ os.
dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry JezioRo szkodeRskie – wycieczka, w trakcie której nie tylko ujrzymy
i Chorwację do Czarnogóry.
osobliwości przyrody, ale także popłyniemy w rejs oraz będziemy mieli okazję

dzień 2: Przyjazd do hotelu w miejscowości Sutomore w godzinach
dopołudniowych. Zakwaterowanie od godziny 14.00. Czas wolny, obiadokolacja,
nocleg.

do plażowania nad brzegiem jeziora. W trakcie wycieczki zjemy smaczny obiad
i przekonamy się na czym polega wyjątkowość tego jeziora położonego na styku
Czarnogóry i Albanii. cena ok. 40 €/ os.

dzień 3 – 10: Pobyt wypoczynkowy, możliwość korzystania z wycieczek.

kanion Rzeki taRa – jeden z najgłębszych i najbardziej bardziej malowniczych
kanionów na świecie. Obszar rzeki stanowi rezerwat biosfery, a jego część została
objęta Parkiem Narodowym. Głębokość kanionu sięga aż do 1300 m. Nad rzeką
wznosi się jeden z najpopularniejszych mostów Đurđevića z którego rozpościera
się niesamowity widok na kanion i okolicę. Tuż obok mostu została rozciągnięta
nad kanionem lina tzw. tyrolka, którą zjazd dostarczy nam ekstremalnych emocji.
Rzeką Tara organizowane są także raftingi kilkuosobowymi pontonami – to
kolejna propozycja dla osób szukających mocniejszych wrażeń. cena ok. 40 €/ os.

dzień 11: Wykwaterowanie z hotelu do godz. 9.00 (zdeponowanie bagaży);
śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych (dokładna
godzina wyjazdu jest ustalona po przyjeździe autokaru z Polski).
dzień 12: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
zakwateRowanie:

Villa sMilJa położona jest w spokojnej dzielnicy kurortu Sutomore. Od centrum
miejscowości oraz głównej, miejskiej plaży dzieli nas odległość ok. 1000 m. staRy baR – dzielnica jednego z najpopularniejszych kurortów Czarnogóry jakim
Najbliższa plaża w malowniczej zatoczce położona jest w odległości ok. 750 m. jest miasto Bar. Stary Bar to jedna z najlepiej zachowanych miast warownych
W obiekcie zakwaterowanie w przestronnych pokojach 2, 3 i 4 - osobowych. Każdy jeszcze z VI w., a stanowi ją zwarta zabudowa położona na wzniesieniu i otoczona
pokój wyposażony w łazienkę, klimatyzację (za dodatkową opłatą – 2 €/ pokój/ murami. Jedne z najciekawszych obiektów miasteczka to turecki akwedukt czy
dzień), lodówkę, telewizję oraz bezpłatny dostęp do wi-fi. Wszystkie pokoje słynna wieża zegarowa. cena ok. 15 €/ os.
posiadają duże balkony / tarasy. Do dyspozycji gości duży parking oraz bezpłatny Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy min.
transport na plażę i z powrotem. od 2019 roku do dyspozycji gości także 15 uczestnikach.
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TERMINY

Ilość
noclegów

Cena za os.
w pok. 2, 3, 4 os.
w PLN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

08.06 – 19.06
17.06 – 28.06
26.06 – 07.07
05.07 – 16.07
14.07 – 25.07
23.07 – 03.08
01.08 – 12.08
10.08 – 21.08
19.08 – 30.08
28.08 –08.09
06.09 –17.09

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1 400
1 560
1 700
1 860
1 860
1 860
1 860
1 860
1 860
1 600
1 400

STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

Opłata stała – dzieci (0 - 3 lat) bez świadczeń:
Zniżka dla dziecka 3 – 12 lat jako 3. i 4. os. w pokoju

490
- 300

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja),
9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu), składkę na TFG – 10 zł/ os., ubezpieczenie (NW, KL,
bagaż), opiekę rezydenta na miejscu, opiekę pilota na czas podróży.
CENA NIE OBEJMUJE

obowiązkowej taksy klimatycznej – ok. 15 €/ pobyt/ os. dorosła; ok.
7,50 €/ pobyt/ dziecko 12-18 lat (dzieci do lat 12 – zwolnione z opłaty)
– płatne na miejscu w hotelu, opłaty za klimatyzację w pokoju – 2
€/ pokój/ dzień), ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych
oraz kosztów rezygnacji, wycieczek fakultatywnych, opłaty za serwis
plażowy (2 leżaki + parasol - ok. 10 €/ dzień (ceny w zależności od
terminu), opłat za połączenia antenowe.

