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PIELGRZYMKA CZARNOGÓRA 

13-22.09.2023  

Sarayevo – Bar – Perast – Kotor – Tivat - Budva – Jezioro Szkoderskie  
Marija Bistrica 

 

1 dzień. 13.09                                                                                                                                                             

Ok godz. 05.00 wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd  do Sarajewa. Kolacja i nocleg                             
w hotelu. W Sarajewie 
 

2 dzień. 14.09                                                                                                                     
Po śniadaniu zwiedzanie Sarajewa stolicy Bośni i Hercegowiny gdzie przenikają się 
wpływy kultury zachodniej i orientalnej. Zobaczymy: Meczet Gazi Husrev-beja, kryty 

bazar - sarajewskie sukiennice, Latinski Most na rzece Miljacka. Następnie przejazd  do 
Czarnogóry nad Morze Adriatyckie do hotelu w  ok. Baru. Zakwaterowanie, obiadokolacja 

i nocleg  
 
3 dzień. 15.09                                                                                                                                                   

Po śniadaniu, odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w Czarnogórze 
 

4 dzień. 16.09                                                                                                                                   
Śniadanie, Całodniowa wycieczka do  Tivat i Porto Montenegro, czyli 
supernowoczesna i jedna z bardziej ekskluzywnych marin w Europie. Dzięki niej 

Tivat rozkwitł i obecnie stanowi jedno z prężniej rozwijających się miast czarnogórskiego 
wybrzeża. Marina robi ogromne wrażenie, a przypływające tam mega jachty wzbudzają 
podziw nawet u osób, które nie interesują się żeglarstwem. Przejazd do  Kotoru: spacer 

po mieście – wieża zegarowa, cerkwie św. Mikołaja i św. Łukasza, katedra św. Trpiuna.                                                                                                                                 
Perast: stare miasto: sanktuarium Matki Bożej na Skale oraz muzeum przykościelne. 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

5 dzień. 17.09                                                                                                                              
Śniadanie, odpoczynek nad morzem, o godz. 15 wycieczka do Budwy: spacer po Starym 

Mieście, obiadokolacja i nocleg w Czarnogórze. 
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6 dzień. 18.09                                                                                                                                          

Śniadanie, odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w Czarnogórze. 
                                                                                                                                                           

7 dzień. 19.09                                                                                                                                                                                            
Śniadanie, wycieczka - Bar: spacer po starym mieście zwanym „ Bałkańskimi 
Pompejami”, Stara Maslina - czyli drzewko oliwkowe liczące ok.2.500 lat, następnie rejs 

po Jeziorze Szkoderskim. Powrót do hotelu na  kolację  i nocleg. 
                                                                                                                                                                            
8 dzień.  20.09                                                                                                                                              

Śniadanie, wypoczynek , wycieczka statkiem do Tivat obiadokolacja i nocleg                              
w Czarnogórze. 

9 dzień.  21.09                                                                                                                                                                                  
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku  Chorwacji  po drodze krótki 
postój na modlitwę w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Vepric. Dalszy przejazd na 

kolację i nocleg w ok. Zadaru Lub Zagrzebia 
 
10 dzień. 22.09                                                                                                                                                 

Śniadanie –  przejazd  do sanktuarium Matki Bożej Bystrzyckiej - Marija Bistrica tzw. 
Chorwackiej Częstochowy, po modlitwie przejazd w kierunku Polski, powrót na parafię               

w godz. wieczornych 
                                                                                                                                                                                     

CENA: 490 € +790 zł 

Cena zawiera 

– komfortowy autokar, 

- 9 noclegów w Czarnogórze, (hotel, pokoje 2,3 os. z łazienkami) 
- 9 śniadań, 9 obiadokolacji 
- ubezpieczenie NNW i KL 

- opieka pilota 

Uwagi: 

Dodatkowo płatne: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni , taxa 

klimatyczna, zestawy słuchawkowe, fundusz gwarancyjny i pomocowy, rejs - 110 € 

 

UWAGA: kalkulacja na luty 2023. W razie wzrostu ceny usług turystycznych biuro 
EMIR TRAVEL zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny wyjazdu. 
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