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Termin: 10-17.09.2015r 
1 dzień Warszawa – Dubrownik - Czarnogóra 
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie w hali odlotów, odprawa. 

Przylot do Dubrownika.  Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie 

miasta zwanego Perłą Adriatyku. Dubrownik to przepięknie 

położone miasto, o wspaniałym klimacie, pełne zabytków i 

niezwykłych uliczek. Podczas spaceru poznamy jego historię, a 

także zobaczymy m.in.: Bramę Pile, zespół klasztorny 
Franciszkanów, XVII wieczną katedrę, zespół 
średniowiecznych obwarowań miejskich, gotycką 
studnię miejską, spacer słynną ulicą Stradun. Następnie  przejazd na teren 

Czarnogóry. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Budvy. Obiadokolacja, nocleg. 
 

2 dzień Czarnogóra - Kotor 

Śniadanie. Pobyt nad wybrzeżem Adriatyckim. W ciągu dnia wycieczka statkiem po zatoce 
Boka Kotorska. Podczas rejsu zobaczymy m.in. cudowne widoki na Bokę Kotorską. Wyjdziemy 

również na zwiedzanie Wyspy Matki Bożej ze Skały oraz 

zwiedzanie Kotoru, którego historyczne centrum wpisane jest 

na listę UNESCO. To portowe miasto, malowniczo położone u 
podnóża masywu Lovćen. Okolica przypomina norweskie 

krajobrazy i jest określana jako położony najdalej na południe 
fiord Europy. Jest to region wyjątkowego przyrodniczego piękna, 

gdzie strome zbocza gór opadają ku morzu. W programie m.in. 

Katedra Ew. Tripuna i symbol miasta - wieża zegarowa 
z XVII w.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 

3 dzień  Ostrog – Podgorica – Centije  
Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczka po Czarnogórze. Zwiedzanie zaczniemy od Monasteru 
Ostrog – prawosławnego klasztoru, który jest najczęściej odwiedzanym klasztorem przez pielgrzymów i 

turystów. Wierni oddają tu szczególną cześć przechowywanym w nim relikwiom. Za cudotwórczy uważany 

jest m.in. krzew winorośli oraz źródło, jakie według tradycji pojawiło się po śmierci założyciela monasteru 

na zboczu skały, na której wznosi się monaster. Następnie przejazd do stolicy Czarnej Góry - Podgorici 
– zwiedzanie twierdzy Medun, starego miasta Duklja, Meczetu Sultana Murata z Sahat 

kullą, Prawosławnej Katedry Zmartwychwstania Chrystusa oraz Pałacu Republiki. Po 

zakończeniu zwiedzania stolicy Czarnogóry przejazd do Cetiny historycznego miasta, które było stolicą 

Czarnogóry do 1918r oraz głównym centrum religijnym. Najbardziej okazałym budynkiem w mieście jest 

Muzeum Narodowe, niegdyś pałac ostatniego króla, Mikołaja I Petrovicia. Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja, nocleg. 
 

4 dzień  Szkodra – Kruje – Tirana - Durres 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na krótkie zwiedzanie miasta położonego w północnej 

części Albanii Szkodry. Zobaczymy m.in zamek Rozafat oraz jeden z największych meczetów w 

Albanii – Meczet Ołowiany, który stoi u podnóża góry na której wybudowano zamek. Z murów Zamku 

rozpościera się przepiękny widok na jezioro Szkoderskie, które jest największym jeziorem na 

Bałkanach. Następnym punktem programu będzie miejscowość Kruje - historyczna stolica Albanii. 

Zwiedzimy: Zamek, Muzeum Skanderberga oraz bazar Turecki. Następnie przejazd na 

zwiedzanie Tirany, stolicy jak również największego miasta Albanii. Spacer po centrum miasta gdzie 

zobaczymy: Plac Skanderbega największego bohatera narodowego Albanii, najstarszy zabytek  XVIII-

wieczny meczet Ethnem Beya, Piramidę (kiedyś mauzoleum Hodży), Pałac Prezydencki i 
Kongresowy oraz tzw. Blok – teren niedostępny dla zwykłych ludzi w czasie reżimu komunistycznego. 
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Przejazd do miejscowości Durres nad Adriatykiem. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem spacer 

miastem które pochodzi z VIIw. p.n.e. Zobaczymy m.in. Amfiteatr, który zachował się z czasów 

antycznego Durrës. Jest to największy tego typu obiekt na Półwyspie Bałkańskim, wybudowany w  

II w. n. e. i przeznaczony na ok. 20.000 widzów. Obiadokolacja, nocleg. 
 

5 dzień Berat - Gjirokastra  

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Berat która jest znanym ośrodkiem kulturalnym i  

turystycznym. Nazywany jest „Miastem Stu Okien”. Po ciekawej historii pozostało wiele zabytków, z 

górującą nad okolicą średniowieczną twierdzą bizantyjską, meczetem z XVw, 

średniowiecznym Mangalem oraz dzielnicą jednopiętrowych zabytkowych domów. Zamek jest do 

dzisiaj zamieszkały, a w środku oczarowują budowle powstałe w XIII w. Berat otrzymał miano miasta-
muzeum, dzięki oryginalnej architekturze utrzymanej w nienaruszonym stanie. Następnie przejazd na 

zwiedzanie  Gjirokastri – również miasta-muzeów. Tytuł ten zawdzięcza między innymi kamiennym 

domkom starówki, które są pokryte szarymi łupkami. Liczne uliczki są bardzo strome, dlatego też 

Gjirokastra zwana jest "Miastem Tysiąca Schodów". W 2005r miasto to zostało wpisane na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W 2008r wpis rozszerzono o miasto Berat. Nad miastem góruje stara, 

średniowieczna twierdza, rozbudowana przez Turków osmańskich. Niegdyś w podziemiach twierdzy 
mieściło się więzienie dla więźniów politycznych. Gjirokastra jest rodzinnym miastem najbardziej znanego 

na świecie pisarza albańskiego – Ismaila Kadare. Urodził się tutaj również ever Hodża, przywódca 

komunistycznej Albanii w latach 1944-85. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 

6 dzień  Mostar - Medjugorje 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do miejscowości 

Mostar, gdzie zwiedzimy zabytkowe centrum średniowiecznego 

miasteczka założonego przez Turków , przejdziemy Starym Mostem 

- symbolem miasta (wpisanym na listę UNESCO). Most ten, 
zbudowany w XVI w. przez tureckiego sułtana, jest jedną z 

najbardziej znanych budowli na Bałkanach. Odwiedzimy meczet 
Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnicę Stara Carsija 

(tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią, 

meczety, z których dobiegają głosy muezinów wzywających do modlitwy). Następnie przejazd na 

zakwaterowanie w Medjugorie. Czas wolny na odpoczynek. Wieczorem uczestnictwo w Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Obiadokolacja, nocleg. 
 

7 dzień  Medjugorje 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie zwiedzanie Sanktuarium Kultu Maryjnego, 

miejsca licznych pielgrzymek, gdzie w 1981 roku objawiła się Matka Boska. W centrum miejscowości 

znajduje się kościół pw. św. Jakuba. W pobliżu miejscowości znajdują się dwa wzniesienia - Wzgórze 

Objawień (Podbrdo), miejsce pierwszych objawień, oraz Góra Krzyża (Kriżevac). W miejscach 

objawień ustawiono krzyże, w drodze na Wzgórze Objawień ustawiono tajemnice różańca, a na Górze 

Krzyży stacje drogi krzyżowej. W miejscach modlitwy pielgrzymi zostawiają kawałki papieru z obietnicami, 

prośbami, a także obrazki, różańce i kwiaty. Przejazd do hotelu w Neum. Obiadokolacja, nocleg. 
 

8 dzień  Dubrovnik – Warszawa  

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do  Dubrownika na lotnisko. Odprawa a następnie lot do 

Polski. Przylot na lotnisko Warszawa Okęcie, zakończenie wycieczki.   
 

Cena: 2770 PLN/os (kalkulacja dla grupy 36 os) 
 

Cena obejmuje:  
o przelot samolotem na trasie Warszawa – Dubrovnik – Warszawa 

o opłaty lotniskowe 

o podczas zwiedzania przejazd autokarem  
o zakwaterowanie w hotelach 3*w pokojach 2,3 os.  

o śniadania bufetem, obiadokolacje serwowane 
o opiekę przedstawiciela B.P. TOP TRAVEL 

o ubezpieczenie (NNW, KL, BP). 

Cena nie obejmuje:  
o biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat klimatycznych –  

koszt ok. 80 EUR/os  (płatne obowiązkowo na miejscu).  

o napoi do obiadokolacji, wydatków własnych 
Kolejność zwiedzania obiektów oraz punków programu może ulec zmianie. 


