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przygotowana dla   

 
Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

  

SSKKAARRBBYY    BBAAŁŁKKAANNÓÓWW  
  

PROGRAM WYJAZDU 
Dzień 1     WYJAZD Z RZESZOWA – WĘGRY (Budapeszt) - CHORWACJA                                                                

 
Wyjazd z Rzeszowa o godz. 5:00. Przejazd przez Słowację, Węgry do 
Budapesztu, wyjazd na Górę Gellerta – panorama miasta, przejazd wzdłuż 
Balatonu do Chorwacji do hotelu w okolicy stolicy kraju Zagrzebia. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

 
 

 
 

posiłki: obiadokolacja 
 

Dzień 2  CHORWACJA: Zagrzeb – P.N. Plitwicke Jeziora – P.N. Krka - Szybenik                                                              
 
Śniadanie; krótkie zwiedzanie miasta. Wyjazd do Parku Narodowego Jezior 
Plitwickich, w którym znajduje się 16 turkusowych jezior połączonych ze 
sobą 92 wodospadami (zwiedzanie ok. 4 godzin); przejazd do Wodospadów 
Krka. Przejazd do najstarszego miasta Dalmacji – Szybenika, zwiedzanie 
jednej z najpiękniejszych budowli sakralnych Katedry św. Jakuba wpisanej 
na światową listę dziedzictwa UNESCO. Przejazd w okolice Splitu. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
                                                               
 
 

 
          posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

 
Dzień 3 CHORWACJA: Split     BOŚNIA I HERCEGOWINA: Mostar - Medjugorie                                         

 
 
Śniadanie; zwiedzanie Splitu z przewodnikiem: Stare 
Miasto, Pałac Dioklecjana, katedra św. Duje. Przejazd do 
Bośni i Hercegowina do unikatowego kamiennego miasta 
Mostar, położonego w dolinie Neretwy, zwiedzanie              
m.in. tureckiej starówki z czasów Imperium Osmańskiego 
oraz słynnego kamiennego mostu.  
Przejazd do Medjugorie – zwiedzanie znanego z objawień 
maryjnych miejsca pielgrzymkowego. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

                            
                                          posiłki: śniadanie, obiadokolacja 
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Dzień 4  CHORWACJA: Dubrownik    CZARNOGÓRA: Kotor - Budva  
 

Śniadanie; powrót do Chorwacji, zwiedzanie z przewodnikiem „Perły 
Adriatyku” – Dubrownika, uważanego za jedno z najpiękniejszych 
miast. Zwiedzanie m.in. cudownej kamiennej starówki oraz rejs 
statkiem wokół  miasta. Przejazd do Czarnogóry nad Zatokę Kotorską, 
która tworzy fiord o krajobrazie porównywalnym do norweskich, 
będących jednym z najbardziej niezwykłych malowniczych miejsc na 
całym wybrzeżu adriatyckim. Niezwykły charakter tego miejsca 
potwierdza fakt wpisania go przez UNESCO na listę Światowego 
Dziedzictwa. Zwiedzanie Starego Kotoru – miejsca niezwykle pięknego 
głównie za sprawą zabytkowej zabudowy w stylu romańskim, 
gotyckim, renesansowym i barokowym. W 1979 r. zostało wpisane na 
Światową Listę UNESCO. Przejazd na Riwierę Budvańską, której 

sercem jest miasto Budva, zwane „Małym Dudrownikiem” – zwiedzanie zabytkowego centrum. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 
posiłki: śniadanie, obiadokolacja  

 
Dzień 5  CZARNOGÓRA: Bar – Ulcinj    ALBANIA: Kruja - Tirana                                                                                

 
Śniadanie; Przejazd na Riwierę Barską; zwiedzanie Starego Baru, miasta 
bezludnego, dla turystów będącego perłą starej architektury. Oficjalnie 
można go zwiedzać w godz. 8:00-20:00. Przejazd w stronę Albanii na 
Riwierę Ulcinjską. Ten najbardziej na południe położony fragment 
czarnogórskiego wybrzeża ma posmak orientalnej egzotyki ze względu 
na obecność muzułmańskiej ludności. Po zwiedzaniu miasta Ulcinj  
wjeżdżamy do Albanii, najbardziej tajemniczego regionu Europy. 
Zwiedzanie jednego z najstarszych miast kraju – Kruja, w którym 
głównym punktem będzie Zamek Narodowego Bohatera – 
Skandenberga, bazar turecki. Przejazd do stolicy kraju Tirany – 
zwiedzanie historycznej i współczesnej zabudowy, plac Bohatera 
Skandenberga, meczet Ethem Beya. Przejazd do głównego miasta 

portowego Albanii - Durres. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.                              
                                                                                 
                                                                                                                                            posiłki: śniadanie, obiadokolacja                               
 

Dzień 6  ALBANIA: Durres    MACEDONIA: Ohrid                
 
Śniadanie; zwiedzanie Durres. Wyjazd do Macedonii do pięknie 
położonego miasta Ohrid nad słynnym jeziorem Ohridzkim. Spacer po 
Starym Mieście. Przejazd do kompleksu klasztornego św. Nauma – 
jednej z najważniejszych prawosławnych świątyń Macedonii.  
Powrót do Durres na obiadokolację, nocleg. 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

posiłki: śniadanie, obiadokolacja 
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Dzień 7  
ALBANIA: Szkodra   CZARNOGÓRA: Cetynia - Podgorica – Kanion Platija – Kanion rzeki Tary                         
 

Śniadanie; przejazd do miasta Szkodra nad jeziorem Szkoderskim, będącym 
niezwykłym pięknem natury. Jest także ostoją świata zwierzęcego, głównie 
ptactwa – są tutaj m.in. pelikany, czaple białe – w sumie 270 gatunków. 
Przejazd do historycznej stolicy Cetynia, stanowiącej kolebkę 
czarnogórskiej państwowości. Przejazd do obecnej stolicy Podgoricy.          
Z obiektów do zwiedzania wymienić należy głównie cerkiew św. Jerzego. 
Wyjeżdżając główną drogą z Podgoricy do Belgradu – droga wiedzie doliną 
Moracy równolegle do linii kolejowej. Po 20 km zaczyna się Kanion 
Platija, który należy do najefektowniejszych odcinków przełomu Moracy. 
Szosa wije się wśród skalistych niemal pionowych ścian. Za kamiennym 
mostem zwiedzać będziemy Monaster Moraca. O jego atrakcyjności 

decyduje nie tylko ciekawa architektura i bogata historia, ale również niezwykle piękne otoczenie. Następną atrakcją 
będzie Kanion rzeki Tary oraz słynny most, który ma ponad 170 m wysokości. Przejazd do miejscowości Żabljak. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg. 

                                              
   posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

Dzień 8 SERBIA 
 

Śniadanie, do południa czas wolny (program do uzgodnienia). Wyjazd do Belgradu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg                

 
posiłki: śniadanie, obiadokolacja 

Dzień 9 SERBIA: Belgrad 
 
Śniadanie, krótkie zwiedzanie Belgradu. Wyjazd do kraju. Powrót w późnych godzinach wieczornych.                

posiłki: śniadanie 
 

wielkość grupy: minimum 45 osób 
zakwaterowania:  8 noclegów 

wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji,  
obsługa z biura LogosTour: pilot-przewodnik 

 
termin wyjazdu: 21 - 29.09.2017 (lub inny do uzgodnienia) 

cena od osoby: 1 775,- zł 
 
wyszczególnienie oferowanych świadczeń: 
• transport komfortowym autokarem z klimatyzacją, wc i DVD; 
• zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach, w pokojach 2-osobowychz łazienkami; 
• wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji; 
• opieka pilota-przewodnika; 
• ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (NW i KL z włączeniem następstw chorób przewlekłych); 
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 
• indywidualne nagłośnienie Tour Guide. 
 
świadczenia nie zawarte w cenie: 
• cena nie obejmuje biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przewodników lokalnych ok. 70 EUR; 
• cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. 
 

Uwaga: dokument podróży – dowód osobisty lub paszport (zalecany paszport). 
 


