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CZARNOGÓRA - MONTE NEGRO  wypoczynek  
 
Czarnogóra, cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. Piękne 
piaszczyste I żwirowe plaże, czyste wody Morza Adriatyckiego oraz środziemnomorski, łagodny klimat 
to wszystko stwarza idealne warunki na wakacyjny wypoczynek i relaks.  
ČANJ to mała, malownicza miejscowość, która jest oddalona o 30 km od Budwy, miasta uważanego za 
centrum turystyczne Czarnogóry. Natomiast od Baru (głównego węzła komunikacyjnego) dzieli ją 
zaledwie 14 km. Ze względu na swoje położenie (mała niecka pomiędzy górami a morzem), uważany jest 
za miejscowość uzdrowiskową, do której przyjeżdża wiele osób z chorobami układu oddechowego. 
Miasteczko posiada bogatą infrastrukturę turystyczną – przy głównym deptaku znajdują się sklepy, 
kawiarnie oraz restauracje. Dla dzieci i młodzieży Canj oferuje wesołe miasteczko oraz salony gier 
(flippery, stoły bilardowe).Miłośnikom sportu na pewno przypadnie do gustu odnowione boisko 
sportowe, gdzie wraz z turystami z innych krajów można zagrać w koszykówkę, piłkę nożną czy 
siatkówkę. 
PLAŻA: Čanj posiada przepiękną plażę o długości 1500m, przez miejscowych nazywaną złotą lub perłową 
ze względu na kolor piasku. Część plaży jest o podłożu „żwirkowatym”. Na plaży oprócz kąpieli 
słonecznych i wodnych można również aktywnie spędzać czas wolny; na okres letni przygotowuje się 8 
boisk do siatkówki plażowej, gdzie organizowane są turnieje dla młodzieży. Istnieje możliwość wynajęcia 
kajaków oraz rowerów wodnych. 
HOTEL BABOVIĆ *** 
WYPOSAŻENIE: Restauracja serwująca posiłki ,caffe bar w którym klienci mogą spędzić przyjemnie 
czas i korzystać bezpłatnie z WI-FI. do dyspozycji gości bezpłatny parking hotelowy. 
POKOJE: pokoje 2,3,4-osobowe z własna łazienką, część pokoi z tarasem ,a część z francuskim 
balkonem ,mini lodówką ,TV i klimatyzacją. 
WYŻYWIENIE: Śniadanie szwedzki stół ,  obiadokolacja dwa dania główne do wyboru czarnogórska 
kuchnia tradycyjna. Do śniadania : kawa, herbata , sok , woda  do kolacji z woda automatu  , inne 
napoje płatne . 
 
TERMIN: 10 - 21.07.2018  12 dni / 9 noclegów       CENA: 260 EUR + 819 zł razem ok 1.950 zł                 
 
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza  banku PKO BP 
obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. Cena „razem około” jest 
podana orientacyjnie - przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN 

                            
ZNIŻKI : 
-dzieci 6-12 lat jako 3 osoba w pokoju-30%zniżki od ceny EUR 
-dzieci do 6 lat z dwoma osobami dorosłymi 80%znizki od EUR  
 
PROGRAM POBYTU: 
1dzień: zbiórka o godz. 11.oo I wyjazd z Krakowa ul. Ujastek 1/Kombinat bud. 'S'. Przejazd przez 
Słowacje, Węgry.  
2dzień: Dalszy przejazd przez Serbię, Czarnogórę. Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, 
zakwaterowanie, zapoznanie się z okolicą obiadokolacja, nocleg. 
3-10dzień: Śniadanie, obiadokolacja, plażowanie i kąpiele w Morzu Adriatyckim. Możliwość 
uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych. 

 11dzień śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd z Czarnogóry w kierunku Serbi przejazd przez Węgry, 
Słowacje  
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12dzień: Przyjazd do Polski w godzinach porannych. 
 
CENA ZAWIERA : 
9 noclegów w pokojach z łazienkami i klimatyzacją w hotelu Babović , 
wyżywienie: 2 x dziennie, śniadanie i obiadokolacja, 
transport komfortowym autokarem /klimatyzacja, fotele uchylne, WC, opiekę pilota, na miejscu, --    
ubezpieczenie KL+ NNW + bagaż, 
podatek VAT , 
realizacja ramowego programu pobytu , 
opłat za wycieczki fakultatywne,  
CENA NIE ZAWIERA : 
obligatoryjnej opłaty na  TFG -10zł,  
opłaty za basen - 6 euro /1dzień/1osoba , dzieci do lat 8 lat -gratis,                                                                                          
taksy klimatycznej 1,50 euro / 1dzień/ 1osoba. / powyżej 16 lat /, 
dopłat do tras antenowych , 
opłat za wycieczki fakultatywne,                                                                                                                       
ubezpieczenia od chorób przewlekłych. 

 
UWAGA: Wymagany ważny co najmniej 1-m-c od daty powrotu paszport lub dowód osobisty  
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE  
Mini Montenegro Tour-Zatoka Kotorska :stare miasto Kotor wpisane na liste UNESCO, Budva- 
ok.30 EUR, KANIONY-ok.60 EUR, Dubrownik-ok 30 EUR, Albania-Kruja-ok-30 EUR 


