CHORWACJA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
Bałkańska Przygoda
10 dni
(autokar)
Zapraszamy do udziału w Bałkańskiej Przygodzie! Trasa wycieczki została starannie przygotowana i poprowadzi nas przez
najciekawsze i najpiękniejsze miejsca Chorwacji, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. Region ten jest bardzo zróżnicowany
geograficznie i obejmuje wspaniałe pasma górskie, wchodzące w skład masywu Gór Dynarskich, wodospady, rzeki i zatoki.
Chorwackie wybrzeże, skąpane w słońcu z ponad tysiącem wysp zanurzonych w lazurowym morzu. Przy wybrzeżu Adriatyckim
przycupnęły stare miasta: Zadar, Szybenik, Split, Trogir, perła Adriatyku - Dubrownik, Kotor, Budva. Wszystkie znalazły się na
naszej trasie. Każde posiada niepowtarzalną atmosferę i labirynt wąskich uliczek będących kluczem do poznania burzliwej historii
regionu. Miejsca, w których przenikały się przez wieki wpływy: greckie, rzymskie, słowiańskie, osmańskie i austrowęgierskie. Bośnia i Hercegowina to nadal mało odkryty skarb Bałkanów. Tu wybraliśmy dla Państwa najbardziej interesujące
miejsca: Mostar, ze wspaniałą starówką i przepięknym Starym Mostem, Blagaj - największe wywierzysko na terenie Bałkanów,
kosmopolityczne Sarajewo oraz malowniczo położone Jajce. Podczas naszej wyprawy będzie także okazja do spróbowania
lokalnych smakołyków: burek, ćievapy na sarajewskiej Baszczarszji, świeże owoce - wszystko doprawione wspaniałymi
regionalnymi winami. Gościnni i życzliwi gospodarze regionu będą dodatkowym atutem tej wyprawy.

1 dzień
(kolacja)
7:45
8:00

WARSZAWA

BRATYSŁAWA

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

BRATYSŁAWA
ZAGRZEB
Po śniadaniu przejazd do stolicy Chorwacji - Zagrzebia. Spacer po centrum rozpoczniemy
przy Katedrze na wzgórzu Kaptol, następnie spacer do Górnego Miasta, przejście na plac
Bana Jelacica, który jest gwarnym centrum miasta. Wizyta w na terenie jednego z
najpiękniejszych cmentarzy w Europie - Mirogoju. Czas wolny na samodzielne spacery w
centrum miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

ZAGRZEB
PARK NARODOWY JEZIOR PLITWICKICH
ZADAR
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich (UNESCO). Spacer po terenie
na którym położone są jeziora Górne i Dolne. W sumie 16 turkusowych zbiorników
połączonych ze sobą niezliczoną ilością wodospadów. Rejs statkiem po największym jeziorze
Kozljak. Przejazd do Zadaru, gdzie stare miasto to mozaika wspaniałej architektury
wybudowana na rzymskich fundamentach. Spacer po rzymskim forum, bizantyjski kościół św.
Donata, romańska Katedra św. Anastazji, renesansowa loggia miejska i nowoczesne organy
morskie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Zbiórka przed Pałacem Kultury - parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).
Odjazd autokaru przez przejście graniczne w Cieszyn. (możliwość wsiadania: Piotrków
Trybunalski, Częstochowa, Katowice). Przyjazd do hotelu w okolicach Bratysławy.

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

ZADAR
SIBENIK
TROGIR
SPLIT
Dzień rozpoczniemy od wizyty w Szybeniku, najstarszej słowiańskiej osadzie na wybrzeżu
Adriatyku, nazywanej też Krzesimirowym Miastem. Główną atrakcją miasta jest renesansowa
Katedra św. Jakuba (UNESCO), budowana przez ponad 100 lat. Spacer wąskimi ulicami
wokół katedry pozwoli nam zapoznać się z wspaniałymi zabytkami miasta i jego
niepowtarzalną atmosferą. Następnie wizyta w „Małej Wenecji” czyli Trogirze (UNESCO),
gdzie maleńka wyspa stanowi historyczne centrum miasta. Do miasta wejdziemy zabytkową
Bramą Lądową. Zachwyci nas Katedra św. Wawrzyńca z bogato dekorowanym romańskim
portalem oraz górującą nad miastem wieżą. Zobaczymy także Ratusz, miejską loggie oraz
wieżę św. Marka. Przejazd do stolicy Dalmacji - Splitu (UNESCO). Zwiedzanie miasta
rozpoczniemy od wizyty w podziemiach pałacu cesarza Dioklecjana, jedynej dobrze
zachowanej części oryginalnej zabudowy miasta. Następnie udamy się do Katedry św.
Dujama, świątyni Jowisza, bramy Złotej oraz na Plac Narodowy. Czas wolny na
najpiękniejszym deptaku nadmorskim Dalmacji - Riwie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
kolacja i nocleg.

5 dzień
(śniadanie/kolacja)

SPLIT
DUBROWNIK
PERAST
KOTOR
BUDVA
Przejazd magistralą adriatycką przez Riwierę Makarską w kierunku Dubrownika (UNESCO),
nazywanego „Perłą Adriatyku”. Zwiedzanie starego miasta otoczonego wieńcem murów
obronnych rozpoczniemy od Bramy Pile, przejście do fontanny Onufrego, wizyta w Klasztorze
Franciszkanów, spacer główną ulicą starówki obok Pałacu Rektorów do Katedry i dalej do
starego portu, skąd ruszymy statkiem na krótki rejs aby podziwiać panoramę miasta od strony
morza (rejsy odbywają się tylko przy dobrych warunkach atmosferycznych). Przejazd na
granice z Czarnogórą. Kontynuacja przejazdu wzdłuż Zatoki Kotorskiej do Perastu. Wizyta w
Kotorze (UNESCO), gdzie kamienice, kościoły i cerkwie ulokowane przy wąskich i krętych
ulicach otoczone są murami obronnymi, wznoszącymi się 300 metrów nad starym miastem.
Zwiedzanie historycznego centrum z Katedrą św. Tripuna, cerkwiami św. Łukasza i Mikołaja i
Placem Broni. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

6 dzień
(śniadanie/kolacja)

BUDVA
STARY BAR
JEZIORO SKADARSKIE
BUDVA
Rano przejazd do Starego Baru, spacer po ruinach, jednego z najstarszych miast w
Czarnogórze otoczonego starymi gajami oliwnymi. przejazd do miejscowości Virpazar i rejs po
jeziorze Szkoderskim, największym jeziorze na Bałkanach, jednocześnie rezerwacie ptactwa i
parku narodowym. Po południu przejazd do Budvy, największego kurortu w tej części
Adriatyku, spacer po zrekonstruowanym Stary Mieście, czas wolny na nadmorskiej
promenadzie. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

7 dzień
(śniadanie/kolacja)

BUDVA
POCITJELI
BLAGAJ
MOSTAR
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Bośni i Hercegowiny. Postój w miejscowości Pocitjeli
położonej na stromym zboczu nad Neretwą. Kolejnym punktem programu będzie wizyta w
miasteczku Blagaj, gdzie zobaczymy największe wywierzysko na Bałkanach i jedno z
najciekawszych w Europie, gdzie z siłą 43m3 na sekundę rzeka Buna wypływa z
podziemnego korytarza. W tym samym miejscu znajduje się klasztor derwiszy, jeden z
najciekawszych przykładów architektury i kultury osmańskiej na terenie BiH. Przejazd do
Mostaru (UNESCO) i zwiedzanie Starego Miasta: kamienny most - serce i wizytówka miasta,
meczet Koski Mehmed, kolorowy bazar Kujundziluk, Krzywy Most. Po zwiedzaniu
zakwaterowanie i czas wolny na samodzielne spacery po mieście. Wieczorem kolacja i nocleg
w Mostarze.

8 dzień
(śniadanie/kolacja)

MOSTAR
SARAJEVO
JAJCE
Przejazd malowniczą doliną Neretwy, przez miejscowość Jablanica do stolicy BiH - Sarajeva.
Zwiedzanie miasta stanowiącego przez wieki mieszankę kultur, religii i architektury.
Sarajewska czarszija oczaruje nas atmosferą orientu. Zajrzymy do największego meczetu
Gazi Husrev Bega, zobaczymy Sebilj - fontanna, serce starego bazaru; Ratusz Miejski, most
na którym dokonano zamachu na Franciszka Ferdynanda oraz Starą Cerkiew Prawosławną i
katedrę pw. Serca Jezusowego. Następnie przejazd w kierunku miejscowości Jajce, która
nazywana jest muzeum pod otwartym niebem. Jajce usytuowane są w miejscu, gdzie rzeka
Piva wpada do Vrbasu, tworząc niezwykle malowniczy wodospad. Miejsce to uważane jest za
jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Bośni i Hercegowinie. Spacer po zabytkowym
centrum to poznanie burzliwej historii miasta: średniowieczna twierdza, bramy, bastiony,
meczet i tradycyjne muzułmańskie domy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i
nocleg.

9 dzień
(śniadanie/kolacja)

JAJCE
BANIA LUKA
VARAZDIN
BRATYSŁAWA
Po śniadaniu przejazd w kierunku Banja Luki a następnie w kierunku granicy z Chorwacją.
Przejazd do Varazdinu i zwiedzanie miasta nazywanego „małym Wiedniem”. Miasto festiwali
może pochwalić się wspaniałą starówka. Do najważniejszych zabytków należą: ratusz miejski,
kościół św. Mikołaja, kościół Franciszkanów, zamek oraz miejska nekropolia o unikalnej
parkowej architekturze. Przejazd w kierunku Bratysławy na nocleg tranzytowy,
zakwaterowanie, kolacja.

10 dzień
(śniadanie)
ok. 21:00

BRATYSŁAWA
Wyjazd w kierunku Polski. Po drodze planowane krótkie postoje.
Przyjazd do Warszawy (Pałac Kultury, parking pod Kinoteką).

WARSZAWA

UWAGI
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem
należy podać numer i datę ważności dokumentu podróży (dowód osobisty/paszport). Do wszystkich krajów, które obejmuje
program można wjechać na podstawie dowodu osobistego (paszport nie jest wymagany).
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej w pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), pokoje z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Na początku wycieczki należy przekazać dewizową część ceny wycieczki w kwocie

140 EUR. Wybór miejsc w autokarze przy wpłacie zaliczki!

TERMIN IMPREZY:

09.09 – 18.09.2022

CENA:

2 390 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 900 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+EUR):









transport autokarem,
zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i obiadokolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (95 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (190 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

