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Zapraszamy do odkrycia niezwykle pięknych i ciekawych regionów EUROPY które bez wątpienia 
zasługują na miano "PEREŁ BAŁKANÓW". Przedstawiamy Państwu program wczasów z wycieczkami 

do pereł Chorwacji, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny… 
 
1 dzień - wyjazd z Polski w późnych godzinach wieczornych, przejazd do Chorwacji  - noc w autokarze. 
2 dzień - przewidywany przyjazd do MAKARSKIEJ w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie, 
 czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 
3 - 4 dzień – wypoczynek, plażowanie, wycieczka do Trogiru i Splitu. Możliwość uczestniczenia w 
wycieczkach fakultatywnych. 
5 dzień - śniadanie, wyjazd do Dubrownika – zwiedzanie miasta + czas wolny,  przejazd do Czarnogóry 
do kurortu PETROVAC NA MORU zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
6 -7 dzień - wypoczynek, plażowanie, wycieczka do Budvy, Cetinje i Kotoru. Możliwość uczestniczenia w 
wycieczkach fakultatywnych. 
8 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do SARAJEWA– zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 
obiadokolacja, nocleg. 
9 dzień - śniadanie wykwaterowanie, czas wolny w mieście, w godzinach południowych wyjazd do kraju, 
noc w autokarze. 
10 dzień – przyjazd do Polski we wczesnych godzinach porannych. 

 

TERMIN: 23.09 – 02.10.2019 
 

CENA : 1 479 zł 

CENA ZAWIERA: 

• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, DVD, caffebar, wc)  
• ubezpieczenia NNW i KL – Signal Iduna  
• opłata noclegów : 

3 noclegi  w pensjonacie prywatnym w Chorwacji, 
3 noclegi w pensjonacie prywatnym w Czarnogórze, 
1 nocleg w hotelu *** w Sarajewie  

• wyżywienie HB: śniadania oraz obiadokolacje 
• opłata klimatyczna  
• opieka polskojęzycznego pilota - rezydenta  
• podatek VAT  

CENA NIE ZAWIERA TYLKO:     opłaty za polskojęzycznych przewodników – 20 €/os. 

W CENIE WYCIECZKI do : 

• SARAJEWO 
• KOTOR (lista światowego dziedzictwa UNESCO) + BUDVA + CETINJE (historyczna stolica 

Czarnogóry) 
• DUBROWNIK (lista światowego dziedzictwa UNESCO)  
• TROGIR + SPLIT (lista światowego dziedzictwa UNESCO) 

Zniżki: 

• Dzieci do 3 lat – 600 zł (warunek – nocleg i wyżywienie z rodzicami). 
• Dzieci do 12 lat – 10% zniżki przy dwóch osobach pełnopłatnych. 
• 5% zniżki – trzecia osoba dorosła w pokoju 3-osobowym. 

Zaliczka: 29 % ceny.  Należność za wczasy należy regulować w dwóch ratach. Zaliczka oraz dopłata 
do całości do 21 dni licząc od daty rozpoczęcia wczasów 
 



ZAKWATEROWANIE: 

• Sarajewo – Hotel***, pokoje 2,3 – osobowe z łazienkami 
• Petrovac na moru – pensjonaty prywatne: pokoje 2,3,4 – osobowe z łazienkami i klimatyzacją. 

Pensjonaty są oddalone od plaży ok. 250 – 400 metrów. 
• Makarska – pensjonaty prywatne: pokoje 2,3,4 – osobowe z łazienkami. Pensjonaty są oddalone od plaży 

ok. 400 – 650 metrów. 

WYŻYWIENIE: 

• Sarajewo i Petrovac na moru – HB, śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane 
(trzydaniowe). 

• Makarska – śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane (trzydaniowe),  napoje owocowe (w 
formie bufetu) oraz pieczywo do obiadokolacji są w cenie 

Dodatkowe wycieczki fakultatywne (organizowane przez miejscowe agencje) 

W ramach czasu wolnego dla chętnych możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych (wymagana jest 
odpowiednia ilość uczestników) m in. wycieczka do Albanii, rejsy statkiem czy góry Biokovo. Dokładne opisy 
wycieczek i ceny są podawane na miejscu. 

GODZINY ODJAZDU 

16.50 GLIWICE (Plac Piastów, ul. Piwna)       17.10 ZABRZE (Pod mostem WPK, ul. Goethego) 

17.30 RUDA ŚL. – WIREK (CH Domino, ul. Obrońców Westerplatte)          17.50 KATOWICE (PKS, ul. Piotra Skargi)  

Informacje praktyczne: 

Nad Adriatykiem panuje klimat śródziemnomorski (podczas przejazdu przez Bośnię i cześć Czarnogóry klimat 
jest kontynentalno - górski). Radzimy zabrać ze sobą walutę EURO, a na miejscu wymieniać je na lokalne 
waluty. W Makarskiej płacimy kuną (1zł = ok. 1,7 kuny, 1€ = ok. 6,5 kuny). W Petrovacu obowiązuje €, 
natomiast w Sarajewie płaci się marką konwertybilną (1€ = 1,95 KM). Warto tak że zabrać ze sobą ręczniki, 
stroje kąpielowe oraz inne akcesoria do plażowania i kąpieli (Petrovac i Makarska) oraz cieplejsze ubranie, 
szczególnie podczas przejazdu w miejsca znajdujące się w klimacie kontynentalnym. Polecamy zabierać 
lekarstwa osobiste w oryginalnych opakowaniach. Obywatele UE mogą przekraczać granicę chorwacką, 
bośniacką i granicę Czarnogóry na podstawie dowodów osobistych. Turyści legitymujący się w Bośni i 
Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się jednak z utrudnieniami przy korzystaniu z bezpłatnej 
opieki medycznej w nagłych przypadkach. W przypadku przekraczania granicy na dowodzie osobistym należy 
się upewnić, że legitymujemy się WAŻNYM dokumentem tj. 3 miesiące. Wskazane jest także sporządzenie 
kserokopii paszportu lub dowodu i innych ważnych dokumentów, ponieważ w razie kradzieży lub zgubienia 
ułatwia to placówkom konsularnym odtworzenie dokumentów. W przypadku dzieci które nie podróżują pod 
opieką pełnoprawnych opiekunów wymagane jest ich pisemne upoważnienie do przekazania opieki (najlepiej w 
języku angielskim). Klient jest ubezpieczony od kosztów leczenia na sumę 10 000 EURO, oraz od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na sumę 15 000 PLN w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Jest to ubezpieczenie 
podstawowe, nie obejmuje chorób przewlekłych, sportów ekstremalnych (np: rafting). Prosimy też Państwa aby 
mieliście przy sobie europejską kartę ubezpieczeniową, którą można wyrobić w NFZ. Czarnogórskie i bośniackie 
normy celne nie różnią się od ogólnie przyjętych w Europie. Bez przeszkód można przywieźć ze sobą rzeczy 
osobistego użytku związane z turystycznym pobytem jak np. aparat fotograficzny, filmy, kamerę. Zakazane jest 
wwożenie wszystkiego w ilościach wskazujących na cel handlowy. Można wwieźć np. 200 sztuk papierosów, 1 l. 
alkoholu, 2 l. wina, 50 ml perfum. W Czarnogórze nie występują szczególne zagrożenia sanitarno –  
epidemiologiczne i nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych. 

Biura:                                                                                                                             
Główna rezerwacja turystyczna  tel:  32/279 05 58 
44-100 Gliwice, Zwycięstwa 14, pok. 12, I piętro pon.-pt. 10.00 – 17.00 
44-153 Sośnicowice, Rynek 13B, tel. / 32 / 238-72-10,                                                                          
pon.-pt. godz. 10.00 - 17.00,                                                                                                                
sob. godz. 10.00 - 13.00                                                                                                                         
Baza autokarowa - Smolnica tel.  32 / 235-86-38, pon-pt. godz. 9.00 - 16.00 

Opłatę za wczasy można zrealizować przelewem: 
B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c. 
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d 
Bank PKO S.A o / Gliwice   09 1240 1343 1111 0010 3982 9503 
W tytule przelewu prosimy wpisać KRAJ oraz TERMIN wczasów 
 
B.T.K i Z. HEINZ REISEN s.c. jest organizatorem imprezy i jest wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1003. 
 

 


