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Czarnogóra - wypoczynek+zwiedzanie
21-30/09/2018 HOTEL POSEJDON 3***+ 

Czarnogóra to „Czarna Perła” Półwyspu Bałkańskiego. Zaskakuje najpiękniejszą zatoką Adriatyku. 
Oferujemy wypoczynek połączony ze zwiedzaniem. Zapraszamy!!!

1 dzień – 21/09/2018
Wyjazd z Krosna o 23:00, Jasła o 23:30. Przejazd przez Słowację, Węgry.
2 dzień – 22/09/2018
Przyjazd do Budwy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień – 23/09/2018
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień – 24/09/2018
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do Kotoru. Zwiedzanie miasta, które posiada piękną starówkę, wpisaną na
listę UNESCO. Powrót do hotelu. Odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień – 25/09/2018
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do  Budwy -  spacer po średniowiecznej starówce otoczonej pierścieniem
murów obronnych. Następnie przejazd od dawnej stolicy Czarnogóry - Cetynii, spacer po mieście z licznymi
zabytkami. Powrót do hotelu. Odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień – 26/09/2018
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień – 27/09/2018
Śniadanie. Odpoczynek nad morzem. Wyjazd na wycieczkę do Starego Baru -  starożytnego miasta, kiedyś
wielkiego centrum handlu konkurujące z Dubrownikiem. Teraz to opuszczone ruiny pełne nostalgii,  które
tylko przypominają o dawnej świetności. Wizyta w gaju oliwnym, połączona z degustacją. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień – 28/09/2018
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień – 29/09/2018
Śniadanie. Pożegnanie z morzem. wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Polski.
10 dzień – 30/09/2018
Przyjazd do Krosna w godzinach przedpołudniowych.

Cena: 1390 zł - cena skalkulowana dla wyjazdu z Krosna, dla grupy 40 os. + 10 zł TFG
Wpisowe - w kwocie 350 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia  zawarte  w  cenie:  przejazd  autokarem,7  noclegów  (pokoje  2,  3  i  4  os.  z  łazienkami),
7 obiadokolacji, 7 śniadań, usługa pilota, ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz
bagaż, opłata na TFG.
Cena nie obejmuje:

 obowiązkowej płatności u pilota – 50 EURO/os 

ZAKWATEROWANIE -  Hotel  Poseidon  3***+ -  znajduje  się  na  jednej  z  najpiękniejszych plaż  w Czarnogórze,
w mieście Budwa. Odległość od centrum Budwy to 3 km, 8 minut taksówką od hotelu (5 euro taxi). W bezpośredniej
odległości od hotelu znajdują się kawiarnie, restauracje, fast foody i sklepy. Obsługa kelnerska obejmuje również plażę
hotelową.  Goście  maja  do  dyspozycji  żwirowa  plażę  hotelową  (leżaki  w  cenie)  z  obsługą  kelnerską.  Możliwość
wynajęcia  sprzętu  wodnego:  rowerki  wodne,  skutery,  kajaki,  leżaki  na  wodzie.  Nad  bezpieczeństwem  czuwają
ratownicy.  Hotel  dysponuje  dwu-  trzy-  i  czteroosobowymi  pokojami  i  przestronnymi  apartamentami.  Pokoje  są
klimatyzowane. W pokojach tv, sejf, lodówka. Wszystkie pokoje mają balkon i są od strony morza. Do dyspozycji gości
jest recepcja 24h, restauracja al’carte, liczne tarasy, bezpłatny parking, hotelowa plaża.
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