
Program zwiedzania Czarnogóra - Albania 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

 

 
dzień 1. (26.08.2017) 
Zbiórka - róg ulic Joannitów i Dawida we Wrocławiu. Wyjazd ok. godz. 4:00. Przejazd do Serbii. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.  

 
Hotel Patria**** 
Đure Đakovića 1A 
 Subotica 

             Serbia 
 

dzień 2. (27.08.2017) 
Śniadanie. Przejazd w dalszą drogę. Przyjazd do miejscowości Ulcinj. Zakwaterowanie i nocleg.  
 

Hotel Laguna**** 
Donji Štoj bb.,  
Ulcinj 85360, 

Czarnogóra 
 
 
Dzień 3 (28.08.2017) 
Śniadanie. Czas na odpoczynek na plażach Ulcinja, Na turystów czekać będzie słynna Velika Plaza. Rozciągająca się na 
12 kilometrów szeroka i piaszczysta plaża jest celem podróży turystów z całej Europy, złocisty piasek i łagodne zejście 
do morza są gwarancją udanego wypoczynku. Czas na kąpiele morskie i słoneczne. W godzinach popołudniowych 
spacer po miejscowości Ulcinj – zwiedzanie Starego Miasta, wznoszącego się na wybudowanej ponad 2500 lat temu 
twierdzy. Zapoznanie z długą historią miejscowości sięgającą czasów panowania Ilirów.  
 
Dzień 4 (29.08.2017) 
Śniadanie. Przejazd do Kotoru. Miejscowość położona w Boce Kotorskiej jest jednym z najbardziej fascynujących 
miast w Europie. Wciśnięta między wysokie szczyty górskie oraz morze, otoczona imponującym murem obronnym 
miejscowość, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od lat fascynuje turystów z całego świata. Wąskie 
uliczki prowadzące między kamienicami, niezwykła wenecka architektura, bliskość potężnych gór i morza sprawia, że 
Kotor od lat znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych miast basenu Morza Adriatyckiego. Wejście do kościoła 
św. Tripuna, w którym obok św. relikwii znajdziemy krzyż, którym legat papieski błogosławił wojska Jana Trzeciego 
Sobieskiego. Przejazd do Budvy. Zwiedzanie zabytkowego Starego Miasta. Przejście pod cytadelę, wejście do kościoła 
św. Jana oraz cerkwi św. Trójcy. Przejście pod rzeźbę baletnicy – najchętniej fotografowany obiekt w Budvie. Przerwa 
na kawę i samodzielny spacer po mieście. Przejazd do Ulcinja, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 5 (30.08.2017) 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i wypoczynek nad brzegiem morza. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 6 (31.08.2017) 
Wczesne śniadanie. Przejazd do Albanii.  Ten tajemniczy kraj, przez dziesięciolecia odcięty od pozostałej części Europy 
przez komunistyczną dyktaturę, to jedno z najciekawszych etnograficznie miejsc kontynentu. Przejazd do Szkodry. To 
efektownie położone miasto leży na skrzyżowaniu szlaków historycznych i handlowych - przeplata wątki dziejów 
Albanii, Czarnogóry, Turcji i Wenecji. Miasto ma specyficzny orientalny klimat i charakterystyczny, chaotyczny 
rozkład miejskiej zabudowy. Niewątpliwą atrakcją Szkodry jest galeria Murabi - zgromadzono tam największy na 
Bałkanach zbiór zdjęć z końca XIX w. , na których możemy odnaleźć zaginiony świat Orientalnej Europy. Odwiedzimy 
twierdzę Rozafa, z której obejrzymy panoramę równiny rozpościerającej się u ujścia rzeki Bojany. Zwiedzanie twierdzy  
– imponującej budowli stawianej przez stulecia. Podczas zwiedzania poznamy fascynującą legendę związaną z budową 
twierdzy, a także jej burzliwą i bogatą historię. Spacer po miejscowości. Przejazd na granicę albańsko – czarnogórską – 
możliwość zakupu słynnego albańskego koniaku i innych pamiątek. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 7 i 8 (1 i 2.09.2017) 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i wypoczynek nad brzegiem morza. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 9 (3.09.2017) 
Śniadanie. Czas na wypoczynek i plażowanie. Popołudniowy przejazd do miejscowości Bar. zwiedzanie Starego Baru 
to znakomita zabawa dla wrażliwości i wyobraźni. Architektoniczne warstwy przeplatających się kultur zatopiona są w 
morzu roślinności, całość zachwyca spokojem i harmonią. Stary Bar leży u podnóży gór Rumija. Jego nazwa nawiązuje 



do włoskiego miasta Bari, z którym związków można się dopatrywać już w średniowieczu. Rozległe tereny otoczone 
solidnym murem, oddzielające niegdysiejszą osadę od pól oliwnych, widok z cytadeli na góry i morze na pewno wywrą 
na Was niezapomniane wrażenie. Miasto było kluczem do panowania nad przejściem pomiędzy wybrzeżem, a 
kontynentem. Możliwość zobaczenia najstarszego drzewa oliwnego na Bałkanach i jednego z 3 najstarszych na świecie- 
Starej Masliny. Drzewo liczy sobie ponad 2000 lat. Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu, obiadokolacja i 
nocleg.  
 
 
Dzień 10 (4.09.2017) 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i wypoczynek nad brzegiem morza. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 11 (05.09.2017) 
Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Podgorica. Zwiedzanie jednej z najmłodszych stolic 
Europy. Spacer po mieście, wizyta w największym, budowanym od 1993 roku Hramie Czarnogóry. Przejazd do 
Suboticy, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
 

Hotel Patria**** 
Đure Đakovića 1A 
 Subotica 
 Serbia 

  Dzień 12 (06.09.2017) 
  Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Wrocławia około godz. 21 i   
   zakończenie wycieczki.  

 
 

 
 
 

Cena 1994 ,00 PLN/os 

 
 

 
 

 
 

Kieszonkowe – bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: 
 

Obiekt Cena biletu Cena biletu w przeliczeniu na PLN 

Kościół św. Tripuna 3 euro ok. 14 zł 

Kościół św. Jana  2 euro ok. 9 zł 

Twierdza Rozafa 200 leków ok. 6,50 zł 

Stary Bar 2 euro ok. 9 zł 

   

Razem  38,5 

   

 


