
BOŚNIA Z ADRENALINĄ
11-16/05/2019

W  programie  m.in.  zwiedzanie   najbardziej  orientalnej  stolicy  Europy  –
Sarajewa,  sześciogodzinny  rafting  (spływ)  po  przełomie  rzeki  Neretwy,
zabytki Mostaru,  miasteczko Pocitelj,  wodospady Kravica oraz Sanktuarium
Maryjne w Medjugorie.

1 dzień – 11/05/2019
Wyjazd z Sanoka, Krosna, Jasła. Przejazd do Budapesztu. Krótkie zwiedzanie miasta
z  miejscowym  przewodnikiem,  m.in.  Plac  Bohaterów,  Wzgórze  Gellerta.
Obiadokolacja  w  typowej  węgierskiejczardzie,  wieczorny  rejs  statkiem  po
Dunaju.  Nocny przejazd do Sarajewa.

2 dzień – 12/05/2019
Przyjazd  do  Sarajewa w  godzinach  do  południowych  i  zwiedzanie   Starówki.
W programie: Cerkiew prawosławna pw. św. Archanioła Michała i Gabriela z 1730r.
oraz muzeum przy cerkwi, katedra katolicka pw. Serca Jezusowego, ratusz w stylu
mauretańskim, meczet  GaziHusrev Bega (największy na Bałkanach,   wybudowany
w latach 1530-1537 na wzór meczetu Ataki-Paszy ze Stambułu), Bascarsija, wielki
bazar  w  stylu  tureckim.  Możliwość  zakupu  orientalnych  pamiątek.  Przejazd  do
miejscowości Konijc, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień – 13/05/2019
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.  Wyjazd na rafting (sześciogodzinny spływ
łodziami  po  najciekawszych  miejscach  rzeki  Neretwy).  W  przerwie  obiad
w formie  grilla.  Po  spływie  ok.  godz.  17  wyjazd  do  Medjugorie.  Przyjazd  do
Medjugorie, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja  z degustacją rakiji i nocleg.

4 dzień – 14/05/2019
Śniadanie.  Zwiedzanie  sanktuarium  w  Medjugorie.  Wejście  na  Górę  Objawień,
kościół  św.  Jakuba,  metalowa  figura  Chrystusa.  Dla  chętnych  msza  św.  w  jęz.
Polskim.  Ok.  godz.  13:00  wyjazd  na  wycieczkę  po  Hercegowinie.  Przyjazd  do
Mostaru. Zwiedzanie miasta: Stary Most nad Neretwą (największy zabytek Mostaru,



jeden z symboli Bałkanów),Kujundziluk - bazar turecki (zakup pamiątek i możliwość
degustacji słynnej kawy parzonej  w tygielkach i słodyczy), Meczet Koskin Mehmed-
Pasza  z  1617r.  wpisany  na  liste  UNESCO.  W  dalszej  kolejności  przejazd  do
muzułmańskiego  miasteczka  Pocitelj,  nazywanego  perłą  Hercegowiny
(zwiedzanie).  Następnie  przejazd  nad  wodospady  Kravica,  nazywane
Europejską Niagarą. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja i nocleg.

5 dzień – 15/05/2019
Wcześnie rano wejście na Górę Krzyża. Śniadanie i wyjazd do Polski.

6 dzień – 16/05/2019
Przyjazd do Sanoka, Jasła i Krosna we wczesnych godz. rannych.

Cena:  1090 zł  - cena skalkulowana dla grupy 40 os.
Wpisowe - w kwocie 300 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wczasów

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem klasy LUX
 opłaty drogowe i parkingowe
 3 noclegi w hotelach 3* w pokojach 2- osobowych z łazienkami 
 3 śniadania
 3 obiadokolacje w tym jedna z winem
 1 obiad w czasie raftingu
 lunch pakiet na drogę powrotną
 realizacja programu wycieczki
 obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 60 r.ż) oraz

bagaż
 nocny rejs statkiem po Dunaju
 kolacja w czardzie węgierskiej
 opłata na TFG
 sprzęt tour guide (TGS).

Cena nie obejmuje:
 obowiązkowej płatności u pilota (w tym na bilety wstępów plus rafting) – 50 

EURO/os. 

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
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