
INFORMACJE
O IMPREZIE

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie Pokój 2 os. Standard
Podróż tam Wyjazd z Katowice do Canj dnia 03.06.2023 godz. 05:00 - 12:00
Powrót Wyjazd z Canj do Katowice dnia 09.06.2023 godz. 09:00 - 11:00

Oferta 1

Długie Weekendy W Czarnogórze
Czarnogóra / Wyc. Objazdowe Dorosły 1499 PLN

Dorosły 1499 PLN

Suma 2998 PLN

Opis oferty

Mobile Tour
Przelotowa 1/9, 41-800 Zabrze

883777547 kontakt@mobiletour.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Czarnogóra/Čanj 
COVID-19: 
Długie weekendy w Czarnogórze 2023 
Program imprezy: 
Dzień 1: Wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, Węgry. Postój ok. 2-3 godziny w BUDAPESZCIE, spacer Baszta Rybacka, kościół Macieja, Zamek z zewnątrz.
Przejazd dalej przez Serbię i do Czarnogóry. Dzień 2: Przyjazd w godzinach południowych. Zakwaterowanie od godz. 14:00, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg. Dzień 3: Śniadanie.
Opcjonalnie Wycieczka - rejs statkiem ok. 20 EUR/osoba: PLAŻE CZARNOGÓRY. Rejs ten jest idealny dla tych, którzy pragną wykorzystać ciekawie dzień. Płynąc jesteśmy w stanie
zobaczyć plaże znajdujące się na Riwierze Budwańskiej, wykąpać się w morzu, opalić i wrócić z powrotem pełni wrażeń.  Pierwszy postój miasteczko Petrovac (po ok godzinie rejsu)
postój około 1 h, zwiedzanie indywidualne miasteczka, spacer po molo, pozostałości baszty weneckiej, skosztować kawy, wykąpać się na pobliskiej plaży. Następnie około 2 h rejsu do
Budwy, po drodze foto pauza ze statku przy wyspie św. Stefan od strony morza, przepłynięcie do Slovenska plaża - korzystanie z plaży, a dla chętnych proponujemy  spacer na
budwańśką starówkę (Stare Miasto - katedra św. Jana z zewnątrz, mury miejskie z zewnątrz, kościoły św. Sawy i św. Maria in Punta). Następnie udajemy się na wyspę św. Mikołaja.
Powrót w godzinach popołudniowych.  Dzień 4: śniadanie. Wycieczka ALBANIA - SZKODRA + ULCINJ. Zwiedzanie starego miasta Szkodra: Katedra św. Stefana - największa katedra
katolicka na Półwyspie Bałkańskim, cerkiew św. Jana Włodzimierza (z zewnątrz), meczet Ebu Beker. Następnie chwila wolnego czasu na zakup pamiątek. Przejazd w drogę powrotną do
Czarnogóry - postój Ulcinj - spacer po Starym Mieście. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. Dzień 5:  śniadanie,. Realizacja wycieczki Boka Kotorska:  Przejazd do Budvy - przez
niektórych określanej żartobliwie Miami Czarnogóry". Latem staje się jednym z najbardziej popularnych kurortów wypoczynkowych. Miasto posiada klimatyczną Starówkę otoczoną
murami przez Wenecjan w XV w. Zwiedzanie: Cytadela, Kościół św. Jana Chrzciciela, cerkwie: św. Trójcy i św. Sawy. Przejazd do Kotoru - miasta o niezwykłym średniowiecznym klimacie,
otoczonego z trzech stron masywami górskimi. Zwiedzanie: Katedra sw. Tryfona, Kościół Św. Klary, cerkiew św. Mikołaja. W drodze powrotnej do hotelu krótki postój przy punkcie
widokowym na wyspę św. Stefana - znaną z urokliwych czarnogórskich pocztówek. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Dzień 6: śniadanie, wypoczynek. Korzystanie z
infrastruktury hotelu, wypoczynek, kąpiele wodne i słoneczne obiadokolacja, nocleg.  Dzień 7: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przepięknym kanionem rzeki Morača, zwiedzanie
jednego z najstarszych serbskich monasterów Morača, z pięknymi freskami. Na wysokości miejscowości Mojkovac wjedziemy do najgłębszego kanionu Europy, kanionu rzeki Tary.
Przejdziemy nim do Mostu Djurdjevića Tara. Przerwa na zdjęcia i zwiedzenie mostu, następnie przejazd przez przejście graniczne Jabuka do Serbii, przez Węgry, Słowację do Polski.
Dzień 8 Przyjazd do Polski w godzinach południowych. 
Transport autokarowy: 
Autokar (klimatyzacja, DVD, barek, WC) Postoje organizowane są co około 3-4,5 godziny Godziny wyjazdu oraz miejsca zbiórek mogą ulec zmianie. Potwierdzone informacje przesyłane
są mailowo najwcześniej 3 dni przed wyjazdem. Orientacyjne godziny i przykładowe miejsca wyjazdów:  Katowice 05:00 (Dworzec PKS ul. Piotra Skargi),  Kraków 03:30 (MDA ul.
Bosacka 18 (Górna płyta)),  Wrocław 02:00 (Dworzec Polbus ul. Sucha 1),  Opole 3:30 (Dworzec PKS ul. 1-go Maja), Łódź 2:00 (Dworzec autobusowy Fabryczna),  Warszawa 00:15
(Dworzec Metro Wilanowska),  Częstochowa 04:00 (Dworzec PKS al. Wolności 45),  Rybnik 4:00 (Dworzec autobusowy ul. Budowlanych 6),  Pszczyna 06:00 (Hotel Imperium ul. Bielska
54),  Bielsko- Biała 06:30 (dworzec PKS ul. Warszawska (Dolna płyta)). 
Hotel: 
Hotel Adria  - miejscowość Canj Hotel Adria - położony w spokojnej części pięknego wybrzeża perłowego Čanj. Jego usytuowanie w cichym i odosobnionym miejscu daje możliwość
regeneracji oraz zapewnia warunki do przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku. Čanj jest atrakcyjną, kameralną, miejscowością położoną między Petrovac i Sutomore, w małej zatoce,
odizolowanej od głównych dróg. Lokalizacja w centralnej części Czarnogóry daje również możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. Położenie     Plaża Ok. 200 m miejscowy
deptak Ok. 7 km Sutomore Ok. 30 km Budva Ok. 200 m Żwirowo - kamienista Leżaki i parasole płatne Hotel Recepcja Klimatyzowana restauracja Sala telewizyjna Letni ogród Mała
biblioteczka w hallu głównym Bezpłatne wifi dostępnie na terenie hotelu Basen wewnętrzny Sauna * Jacuzzi * *Za dodatkową opłatą Pokoje Pokoje
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standard: TV SAT, łazienka, balkon, mała lodówka, klimatyzacja, dostępne bezpłatne wifi. Pokoje mają widok na morze lub na wzgórze. Wyżywienie Śniadania w formie bufetu: zimne i
ciepłe dania, kawa, herbata, sok, obiadokolacje serwowane (zupa, danie główne). Potrawy lokalnej zróżnicowanej śródziemnomorskiej kuchni. Dla dzieci Mały plac zabaw dla
najmłodszych Internet Bezpłatne wi-fi 
Cena zawiera: 
5 noclegów w hotelu Adria *** Canj | wyżywienie: 5 x śniadanie, 5 x obiadokolacja | transport autokarem |  Ubezpieczenie KL 20000 EUR(w tym Choroby Przewlekłe do 20% sumy
ubezpieczenia KL), NNW 3000 EUR, bagaż 250 EUR | opieka pilota | wycieczka: BOKA KOTORSKA, wycieczka ALBANIA SZKODRA + ULCINJ,  wycieczka BUDAPESZT | Taksa klimatyczna |
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł/osoba | Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10zł/osoba (bezzwrotny w przypadku
rezygnacji z imprezy).   
Cena nie zawiera (obligatoryjne): 
Opłata administracyjna - 50 EUR  osoba (pobierana przez pilota w autokarze) 
Cena nie zawiera (opcjonalnie): 
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji | Wybór miejsca w autokarze - 40 zł / osoba | bilety wstępu: Monaster Moraca (3 euro), Cytadela Budva (4 euro), katedra św. Tryfona (4 euro) 
Informacje dodatkowe: 
WAŻNE: Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszelkich wymagań zdrowotnych, sanitarnych, paszportowych zamieszczonych na stronie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych h�p://polakzagranica.msz.gov.pl. - Wszystkie usługi świadczone są w grupie. - Liczebność grupy zależy od liczby zgłoszeń i nie jest sprecyzowana. - Hotel nie jest
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (informacja o możliwości dostosowania hotelu do konkretnych potrzeb osoby niepełnosprawnej dostępne u Organizatora). -
Minimalna liczba uczestników do realizacji imprezy z transportem autokarowym wynosi 40 osób - Osoby poniżej 18 roku życia mogą podróżować jedynie pod opieką prawnego
opiekuna lub osoby przez prawnego opiekuna upoważnionej do sprawowania opieki.


