
WYCIECZKA AUTOKAROWA 

PERŁY BAŁKANÓW 
CHORWACJA-CZARNOGÓRA-ALBANIA-MACEDONIA-SERBIA 

KOSZT: 700 PLN+450 EURO 

4.05-14.05.2020 
 

 

 

 

 
HARMONOGRAM WPŁAT: 700 PLN( 200 ZŁ PŁATNE DO 28.02.2020, 500 ZŁ PŁATNE DO 30.03.2020)+450 

EURO( PŁATNE DO 30.04.2020) 

 

W CENIE: PRZEJAZD AUTOKAREM 

                   9 NOCLEGÓW( HOSTELE, CAMPINGI, HOTELE), POKOJE WIELOOSOBOWE 

                   9 ŚNIADAŃ 

                   9 KOLACJI ( przygotowywane przez opiekunów z miejscowych produktów) 

                   BILETY WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW    

                   UBEZPIECZENIE 

 DODATKOWE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW: 

-OBIADY 

-ŁAŹNIA TURECKA( DLA CHĘTNYCH) 

-PRZEJAŹDZKA STATKIEM ( DLA CHĘTNYCH) 

 

UWAGA: UCZESTNICY WYCIECZKI MUSZĄ MIEĆ PASZPORT WAŻNY PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA 2020 ROKU 

 

PROGRAM 

CHORWACJA 

1 dzień/ 3.05.2020 - wyjazd z Polski w godzinach rannych. 

2 dzień /4.05.2020- przyjazd do Plitvic i zwiedzanie Parku Narodowego Plitvickie, który został wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO w 1979 r. Wodne kaskady, odsłonięte skały, czy wodospady, w tym największy w kraju, mający 78 metrów 

wysokości. Obszar jest porośnięty przez buki, jodły, świerki i klony, na długości ponad 8 km, znajduje się 16 turkusowych jezior 

położonych tarasowo i połączonych ze sobą 72 wodospadami.  
Kolacja i nocleg. 
3 dzień/5.05.2020 - śniadanie i wyjazd na zwiedzanie Splitu i Trogiru. 
 
Split jest drugim największym miastem Chorwacji. Główna atrakcja to słynny pałac rzymskiego Cesarza Dioklecjana. O jego 

rozmiarach może świadczyć fakt, że w poszczególnych częściach stanęły całkiem pokaźne domy a korytarze zmieniły się w ulice. 

Katedra św. Dujama- po wschodniej stronie perystylu w Pałacu Dioklecjana stoi dawne mauzoleum Dioklecjana - ośmiokątna 

konstrukcja otoczona przez 24 kolumny, z wejściem strzeżonym przez sfinksy i lwy. Wewnątrz po cesarskich czasach zachowały się 

korynckie kolumny i fryz ponad nimi, przedstawiający m.in. Dioklecjana i jego żonę oraz sceny mitologiczne (np. Eros na polowaniu). 

Pod koniec VII w. z inicjatywy pierwszego arcybiskupa Splitu mauzoleum przekształcono w katedrę. Świątynia Jupitera-  którą w 

VII stuleciu przekształcono w chrześcijańskie baptysterium. Warte uwagi są m.in. bardzo stare sarkofagi (nawet z VII w.) zasłużonych 

arcybiskupów, płyta z rzeźbą św. Dujama dłuta Bonina z Mediolanu, ozdobny fryz na ścianach i figura Jana Chrzciciela. 

Trogir. W 1997 roku Trogir (Stare Miasto) zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stare Miasto gromadzi liczne 

kościoły i budynki w stylu romańskim, renesansowym i baroku. Zobaczymy wyremontowaną Katedrę Świętego Wawrzyńca 

(pochodzi z XIII w.), z niesamowitym portalem autorstwa mistrza Radovana, Ratusz z przełomu XIV i XV wieku, katedrę św. Lovra 

wieżę zegarów.  
Kolacja i nocleg. 

 4 dzień/6.05.2020 - śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Dubrownika. Zwiedzanie starego miasta Stradun, klasztoru franciszkanów z 

przełomu XIV i XV wieku - Mala Braca,i murów miejskich, Wielkiej Studni Onufrego, katedry św. Błażeja. Dubrownik ma bogatą, 

unikatową, kulturę i historię, dlatego został zapisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Przejazd na kolację i nocleg. 

 

CZARNOGÓRA 



 

 5 dzień/7. 05.2020 - śniadanie, przejazd słynnymi serpentynami, z których zobaczymy niezapomniane widoki na Kotor, zatokę i 

Adriatyk. Zatoka posiada cechy norweskich fiordów i jest niekiedy określana jako najdalej położony na południe fiord Europy. 

Jedziemy do Njeguszy, niewielkiej wioski położonej w masywie Lovæen. Jest to miejsce narodzin przedstawicieli z dynastii 

Petroviæów, które dzisiaj słynie z produkcji najlepszych serów i prsutu (suszonej szynki). Następnie odwiedzimy Cetinje, dawną 

stolicęCzarnogóry, uroczo położone wśród dzikich gór, z dala od nadmorskiego zgiełku. 
 
 6/7 dzień/ 8-9.05. 2020 odpoczynek na plaży 

 

ALBANIA 

 8 dzień/9.05.2020 - śniadanie, wyjazd do miasta Szkodry. 
 
Szkodra to centrum albańskiego katolicyzmu, jedno z największych centrów kulturalnych kraju. Ze szczytu twierdzy Rozafa 

podziwiać będziemy panoramę okolicy, m.in. widok na Jezioro Szkoderskie, które jest największym jeziorem na Bałkanach. 

Następnie przejedziemy do Kruji. 

Kruja miasto nazywane albańskim Krakowem. Oryginalna albańska zabudowa i stary bazar pozwoli nam przeniesienie się w 

przeszłość. W miasteczku zobaczymy twierdzę Skanderbega, największego bohatera narodowego Albanii. Nocleg, kolacja. 

9 dzień/ 10.05.2020- sniadanie wyjazd do Tirany, stolica Albanii 

Głównym zabytkiem miasta jest meczet Etehem Bey z XVIII wieku stojący przy placu Skanderbega, w którego centrum znajduje się 

też pomnik Skanderbega. Obok meczetu przy placu można też podziwiać tirańską operę oraz Muzeum Narodowe. Nieco dalej od 

centrum zostały jeszcze zachowane fragmenty dawnych murów starego miasta, nazywane Castle of Tirana. Ciekawy jest również Plac 

Matki Teresy (Nene Tereza). Znajdują się przy nim najważniejsze szkoły Tirany – uniwersytet i politechnika.  Czas wolny. Przyjazd 

na obiadokolacje i nocleg na terenie Macedonii . 

 

MACEDONIA 

 10 dzień/ 11.05.2020- śniadanie, przejazd zwiedzanie Ochrydu.  
Ochryd to najpiękniejsze miasto Macedonii i jedno z najpiękniejszych na całym Półwyspie Bałkańskim.  
Według badaczy tutaj zatrzymał się apostoł Paweł, aby nauczać wiary w Chrystusa. Ochryd to centrum chrześcijaństwa wszystkich  

Słowian, siedziba arcybiskupów, tu były pierwsze szkoły i uniwersytety na Bałkanach.  W średniowieczu miasto było nazywane 

Słowiańską Jerozolimą. Ochrydzka twierdza Samuela z XI wieku jest jedną z największych miast średniowiecznych na terytorium 

Republiki Macedonii. Cerkiew Św. Sofii została wybudowana na fundamentach starej budowli sakralnej w czasach wielkiej misji 
św. Cyryla i Metodego, kiedy Słowianie macedońscy przyjęli chrześcijaństwo w języku słowiańskim. Najprawdopodobniej, w 

czasach Samuela cerkiew służyła jako katedra. W wieku XI Św. Sofija była „wielka cerkwią arcybiskupstwa ochrydzkiego, które św. 

cerkiewna władzę rozszerzyło na ogromnym terytorium. Odpoczynek na plaży Jeziora Ochrydzkiego. 

 Kolacja, nocleg. 

11 dzień/12.05.2020 Skopje - śniadanie, po śniadaniu przejazd do stolicy Macedonii Skopje. 
 
Skopje - to do dwa światy po dwóch stronach rzeki Wardar. Nierozerwalnie związanym z bohaterem tego kraju jest Aleksander 

Wielki. W Skopje urodziła się mataka Teresa z Kalkuty. Najważniejszym poświęconym jej obiektem jest muzeum. Łukowaty, 

złożony z kamiennych bloków most jest symbolem Skopje i jej wizytówką - znajduje się w herbie miasta. Składa się on z 12 

półkolistych łuków o całkowitej długości 214 metrów i szerokości 6 metrów. Meczet Mustafa Paszy. W mieście znajdują się 

największe łaźnie tureckie na całym półwyspie Bałkańskim. Kolacja i nocleg. 

 

 SERBIA 

12 dzień /13.05.2020 – śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, po drodze zwiedzanie Belgradu, Parku Kalemegdan z 
ruinami rzymskiej warowni i Twierdzy Kalemegdan z XVIII wieku, oraz Starego Miasta.  
Przejazd przez Węgry, Słowację. 

 

14.05.2020- około 3.00 zakończenie wycieczki  
 
ZAPISY I INFORMACJE: JOANNA BĘDKOWSKA, TEL.602384332 
UWAGA: WYCIECZKA NIE JEST REALIZOWANA PRZEZ BIURO PODRÓŻY, NIE MA MOZLIWOŚCI 
WYSTAWIENIA INDYWIDUALNYCH  FAKTUR. PROGRAM WYCIECZKI JEST REALIZOWANY PO RAZ 
PIERWSZY, NALEŻY SIĘ LICZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ BRAKU REALIZACJI JAKIEGOŚ PUNKTU PROGRAMU ZE 
WZGLĘDU NA BRAK CZASU BĄDŹ ŚRODKÓW.  
 

 

 


