Bałkańska Przygoda

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja
1 dzień/ 31.05.2019
Wyjazd w godzinach wieczornych z miejsca zbiórki, przejazd przez Czechy, Słowację,
Węgry, Chorwację i Bośnię.
2 dzień/ 01.06.2019
Śniadanie we własnym zakresie. W godzinach południowych dojazd do Sarajewa –
stolicy Bośni i Hercegowiny. Zwiedzanie miasta stanowiącego przez wieki mieszankę
kultur, religii i architektury. Miasto oczaruje nas atmosferą orientu. Do dziś Sarajewo
nosi ślady z czasów wojny domowej toczącej się w byłej Jugosławii, w latach 90-tychh
XX wieku. Po zwiedzeniu Sarajewa przejazd na Kamping TARA-TOP nad rzeką Tarą,
która tworzy najgłębszy Kanion w Europie. Drink powitalny, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień/ 02.06.2019
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 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.
4 dzień/ 03.06.2019
Śniadanie, dzień wolny - restart, możliwość: pływania w rzece, przepłynięcia
na drugi brzeg rzeki i spacer w górę rzeki, wspinanie na pobliskich skałkach, granie w piłkę plażową, opalanie, łowienie ryb.
Obiadokolacja, nocleg na campingu.
5 dzień/ 04.06.2019
Śniadanie, wykwaterowanie, około pięcio-godzinny Rafting Rzeką Tarą. Uczestnicy dostają pełne wyposażenie wymagane
podczas raftingu. W czasie spływu są przewidziane przerwy na kąpiel, drobne przekąski, fotografowanie. Po spływie obiad, a
następnie przejazd doliną Sutlejski do Mostaru, miasta położonego nad brzegiem Rzeki Neretwy. Zakwaterowanie w motelu,
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wieczorne zwiedzanie miasta: zabytkowego centrum średniowiecznego
miasteczka założonego przez Turków, przejście Starym Mostem – symbolem
miasta wpisanym na listę UNESCO. Most ten zbudowany w XVI w. przez
tureckiego sułtana, jest jedną z najbardziej znanych budowli na Bałkanach.
Zburzony podczas wojny w latach 90-tych ubiegłego stulecia i odbudowany w
ostatnich latach, obecnie znowu łączy obie strony miasta. Przejście przez dzielnicę
Stara Carsija, gdzie są tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z kuchnią
lokalną, meczety.
6 dzień /05.06.2019
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do zabytkowego miasteczka Blagaj, gdzie znajdują się źródła rzeki Buny wypływającej spod
200 metrowej skały, a nad wodą „zawieszony” jest klasztor Derwiszów. Następnie przejazd
nad Wodospady Kravica, które ciągną się na ponad 100 metrowej szerokości, a ich spadek
poziomów dochodzi do 25m. Będzie możliwość kąpieli w krystalicznie czystej wodzie u stóp
wodospadu. Przejazd do Chorwacji, do nadmorskiej miejscowości. Zakwaterowanie,
obiadokolacja (możliwość zorganizowania „Wieczoru Dalmatyńskiego” za dopłatą), nocleg.
7 dzień / 06.06.2019
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, dla osób chętnych rejs statkiem po Adriatyku lub zatoce.
Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień / 07.06.2019
Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny, plażowanie. Obiad, wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Chorwację, Węgry,
Słowację, Czechy.
9 dzień / 08.06.2019
Śniadanie we własnym zakresie, przyjazd do Polski w godzinach południowych.
CENA:
liczba osób 30-39

1300 PLN + 200 EUR

liczba osób 40-47

1100 PLN + 190 EUR

liczba osób 48 i więcej

1000 PLN + 180 EUR

Cena zawiera: przejazd autokarem, 6 noclegów, 6 śniadań, 4 obiadokolacje, 1
obiad, 1 kolacja bankietowa z kapelą, przejazd jeepami na camping, a następnie w góry Durmitor, rafting, wstępy (meczet,
wodospady Kravica, Blagaj), ubezpieczenie KL, NNW, opiekę pilota.
Cena nie zawiera:
Opłatę za wieczór dalmatyński (DLA CHĘTNYCH)
Rejs statkiem po Adriatyku (DLA CHĘTNYCH)
Dodatkowego ubezpieczenie od chorób przewlekłych
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