Dzień 1. BUDAPESZT (28.04.)
O godz. 3.00 Msza Święta. Następnie wyjazd
w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy, Słowację,
Węgry, zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe
i pełne uroku mosty spinające dwie części miasta.
Zwiedzanie Pesztu - nizinnej części stolicy, podczas
którego zobaczymy Bazylikę Św. Stefana, przepiękną
XIX- wieczną budowlę oraz Parlament węgierski.
Następnie spacer przez Plac Bohaterów z pomnikiem
Millenium, który został wybudowany z okazji
tysiąclecia państwa węgierskiego. Zobaczymy także Zamek Vajdahunyad - kompleks budowli - kopii naśladujących
znane budowle z terytorium Węgier, zwiedzimy Operę budapeszteńską. Czas wolny na deptaku Vaci, przejazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 . SARAJEWO (29.04.)
W godzinach rannych śniadanie, następnie
przejazd do Bośni i Hercegowiny, zwiedzanie
Sarajewa zabytkowego miasta na styku wielu
kultur. Miasto prezentuje burzliwą historię kilku
narodów żyjących w jednym mieście. Przejazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3. MOSTAR MEDJUGORJE (30.04.)
W godzinach rannych śniadanie, wyjazd
do Mostaru, urokliwego bałkańskiego miasta
nad Neretwą, gdzie zobaczymy kamienny Stary Most z VI w. (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO)
oraz tureckie domy na Starym Mieście. Następnie nawiedzenie sanktuarium w Medjugorje, miejsca objawień
Matki Bożej - Królowej Pokoju, która w 1981 roku ukazała się sześciorgu dzieciom. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 4. DUBROWNIK (01.05.)
W godzinach rannych śniadanie, przejazd
do Dubrownika, zwanego „Perłą Adriatyku”.
Miasto zostało uznane za zabytek światowego
dziedzictwa kulturowego. Zobaczymy klasztor
Franciszkanów, Pałac Rektorów, studnię
Onufrio, Bramę Pile. Zobaczymy również
największa atrakcję, mury obronne, którymi
można obejść niemal całe miasto. Przejazd do
hotelu na riwierze adriatyckiej, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 5. KOTOR REJS PO BOCE KOTORSKIEJ (02.05.)
W godzinach porannych śniadanie. Przejazd Boką Kotorską, jedynym fiordem w południowej Europie.Spacer
malowniczymi uliczkami Kotoru, średniowiecznego miasta kupców i żeglarzy, wpisanemu przez UNESCO na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury.
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Wycieczka statkiem po Zatoce Kotorskiej (Boka
Kotorska) Postój w Tivacie ok. 1 godz. spacer
po starówce słynącej z mnóstwa zabytków
budowanych zarówno w stylu orientalnym,
jak i barokowym, luksusowa osada Porto
Montenegro, czas wolny. Na Risanskim Zalivie
znajdują się 2 małe wysepki: Sveti Djordje i Gospa
od Szkrpjela, gdzie znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej przerwa na wyspie ok. 40 min.
następnie przepłyniecie nad Tiwatski zaliv ma trzy
wyspy: Prevlaka, Sveti Marko i Otok Cvijeća,
gdzie znajduje się słynny klasztor - miejsce wielu
pielgrzymek, zwiedzanie klasztoru. Następnie przy ujściu zatoki do Adriatyku przy plaży Żanica gdzie znajduje
się Błękitna Grota (Plava Spilja), przesiadka na małe statki i przepłyniecie do groty, kąpiel na plaży. Oglądanie
Czarnogórskiego Alcatraz - wyspy - więzienia "Mamula", obiadokolacja i nocleg na riwierze adriatyckiej.
Dzień 6. BUDWA (03.05)
W godzinach rannych śniadanie, czas wolny, plażowanie, popołudniowe zwiedzanie Budwy, zwanej „Małym
Dubrownikiem”, pełnej życia stolicy turystycznej czarnogórskiej riwiery gdzie starożytność miesza
się ze średniowieczem, morze z potężnymi górami dostojna przeszłość z gwarem modnych plaż, a wszystko otulone
soczystą śródziemnomorską zielenią i kwiatami, obiado-kolacja, nocleg na riwierze adriatyckiej.
Dzień 7. ODPOCZYNEK (04.05.)
W godzinach rannych śniadanie, czas wolny
na plażowanie, obiadokolacja. Nocleg na riwierze
adriatyckiej.
Dzień 8. JEZIORA PLITVICKIE (05.05.)
W godzinach rannych śniadanie. Po śniadaniu
wykwaterowanie z hotelu, przejazd do PN Jezior
Plitvickich, prezentującego unikatową florę i faunę,
spacer
po
drewnianych
kladkach wsrod
wodospadow, większych i mniejszych jezior,
następnie przejazd do hotelu na terenie Chorwacji,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9. POWROT (06.05.)
W godzinach rannych śniadanie, następnie wyjazd do Polski przez Słowenię, Austrię, Czechy. W Czechach postój
na obiad. Przyjazd do Białej Rawskiej w godzinach nocnych.
Dla komfortu grupy kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

CENA dla 45 uczestników : 2 100,00 zł/os+25 euro
Cena ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek-płatne we własnym zakresie, wc, dvd), 8
noclegów w pokojach 2, 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym, 8 śniadań, 8 obiadokolacji, 1 obiad, ubezpieczenie Signal
Iduna: NNw (5 000 zł) + KL (10 000 euro), opieka pilota i przewodników, bilety wstępów, opłaty drogowe i parkingowe,
system Tour guide, podatek VAT
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