
 

Informacje praktyczne: 

 

W Czarnogórze panuje klimat śródziemnomorski, a lato jest bardzo gorące, dlatego radzimy zabrać ze sobą: 
olejki do opalania, nakrycia głowy przed słońcem, lekarstwa osobiste (np. przeciw gorączce, oparzeniom, 
uczuleniom, żołądkowe). Lekarstwa powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach, gdyż na granicy 
można zostać posądzonym o przewóz narkotyków. Miejscową walutą jest euro (1 euro = ok. 4,3 zł).  

 

Program pobytu wraz z miejscem i godzinami urzędowania rezydenta oraz godzinami posiłków podane będą 
na miejscu.  

 

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). 
 

Przy wjeździe do Czarnogóry dowód lub paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące. Wskazane jest 
także sporządzenie kserokopii paszportu 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). 

 
 

Czarnogórskie 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 litr alkoholu, 2 litry, wina, 50 ml perfum, 1/2 kawy, herbaty. W Czarnogórze nie występują 
szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych. 
Państwowa opieka medyczna jest bezpłatna, natomiast turystom udziela się świadczeń medycznych (w tym 
zabiegów) tylko w nagłych przypadkach, i to za opłatą. Opłata za prywatną wizytę u lekarza wynosi od 50 do 
100 EUR. Apteki są nieźle zaopatrzone, ale zaleca się, by podróżni wzięli ze sobą niezbędne leki.. Poziom cen 
usług i żywności – zbliżony do polskiego w dużym stopniu jest kształtowany poprzez zmiany kursu euro do zł.  

 

Petrovac położony jest przy plaży miejskiej piaszczysto – żwirowej a w okolicy znajdują się jeszcze trzy 
inne plaże. Istnieje możliwość wynajęcia sprzętu plażowego. 

 

Ambasada RP w Podgorici, ul. 8 Marta 72, 81000 Podgorica, Telefon: (00-382) 81 662 442, (00-382) 81 662 
394 Faks: (00-382) 81 662 397 
 

NASZE biura:          Główna rezerwacja turystyczna  tel:  32/279 05 58 
                                      Baza autokarowa tel :  32/235 86 38 

       

           
           
           
                                                            

 
 

GODZINY ODJAZDÓW  
 

Godzina Miejscowość Miejsce postoju 

13.20 GLIWICE Plac Piastów, ul. Piwna 
13.40 ZABRZE Pod mostem WPK, ul. Goethego 

14.00 RUDA ŚL. – WIREK CH Domino, ul. Obrońców Westerplatte 

14.20 KATOWICE PKS, ul. Piotra Skargi 
 

Chętnie przyjmiemy zgłoszenia grup indywidualnych z możliwością przyjazdu autokaru po grupę. 

 
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. 
 

               

Główna rezerwacja turystyczna  tel: 32/279 05 58 

Baza autokarowa tel: 32/235 86 38           

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 13b, tel: 32/238 72 10 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

to popularny i niezwykle urokliwy kurort, położony w przepięknej scenerii gór 
 i "otwartego" morza, które tylko gdzieniegdzie ozdobione jest niewielkimi, 
skalistymi wysepkami i piaszczysto - żwirową plażą. W czasie wyjazdu zobaczą 
Państwo ciekawe i piękne miejsca Czarnogóry : Budvę,  Kotor, Bar, Cetinje 
oraz Ulcinj.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

HEINZ  REISEN                                                                    HEINZ REISEN 
Rynek  13B                                                                            Zwycięstwa 14, pok. 12, I piętro 
44-153 Sośnicowice                                                              44-100 Gliwice 
tel. / 32  238-72-10                                                                tel 32 279 –05-58 
pn – pt: 1000 - 1700       so: 1000 - 1300                                pon.-pt: 10.00 – 17.00 

 

PROGRAM  WCZASÓW     
 

1 dzień - wyjazd z Polski, przejazd trasą: Czechy, Austria, 
Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra - noc w autokarze. 
2 dzień  - przyjazd do Petrovaca, zakwaterowanie, 
obiadokolacja. 
3 – 10  dzień - wypoczynek, plażowanie, w trakcie pobytu  w 
cenie zwiedzanie: KOTOR, BUDVA, CETINJE oraz BAR, 
ULCINJ + WIELKA PLAŻA  (9 noclegów, 9   śniadań, 9 
obiadokolacji). Możliwość uczestniczenia w innych wycieczkach 
fakultatywnych. 
11  dzień - śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w stronę Polski, 
dłuższy postój (możliwość zakupu jedzenia, zjedzenia obiadu – 
we własnym zakresie) . 
12 dzień - przyjazd do kraju we godzinach rannych 



 
 
 

 

 

 
 

        CENA ZAWIERA !!!   

- przejazd autokarem klasy LUX (kawa / herbata 1szt./os. GRATIS) 
- ubezpieczenie NNW i KL – SIGNAL IDUNA 
- 9 noclegów w  pensjonacie prywatnym w Czarnogórze 

       - wyżywienie HB: śniadania  oraz  obiadokolacje 
- opłatę klimatyczną 
- opiekę pilota – rezydenta 
- podatek VAT 

        

      W CENIE WYCIECZKI  

      1) KOTOR, BUDVA, CETINJE (stara stolica Czarnogóry) 
      2) BAR, ULCINJ + WIELKA PLAŻA) 

 
 

CENA NIE ZAWIERA tylko :  
Opłaty za polskojęzycznych przewodników oraz opłaty klimatyczne pobierane w zwiedzanych 

miejscowościach  – 20€/osoba 
 

 

 
 

     
 
 
   
 

 *3 noclegi w Makarskiej, 3 noclegi w Czarnogórze, 1 nocleg w Sarajewie 

   Wyżywienie: HB 

   Wycieczki: 1. Trogir + Split     2. Dubrownik w drodze do Czarnogóry 

                               3. Kotor, Budva, Cetinje      4. Sarajewo 
 

 

ZNIŻKI: 
 

Dzieci do 3 lat – 600 zł (warunek – nocleg i wyżywienie z rodzicami). 
Dzieci do 12 lat – 10% zniżki przy 2 osobach pełnopłatnych 
5% zniżki – trzecia osoba dorosła w pokoju 3-osobowym 

 

 

 
 

ZALICZKA:  29% ceny wczasów (kwotę zaliczki zaokrąglamy do pełnych złotówek).  
Należność za wczasy należy regulować w dwóch ratach. Zaliczka oraz dopłata do całości do 21 dni licząc od 
daty rozpoczęcia wczasów 
 

 
 
PETROVAC NA MORU - to znany kurort, jeden z najpiękniejszych zakątków Czarnogóry, 
którego historia sięga czasów rzymskich; to przepiękne góry i "otwarte morze" ozdobione dwiema 
małymi, skalistymi wysepkami Katic i Sveta Nedjelja, to 4 piaszczysto - żwirowe  plaże, to także 
idealne miejsce na piesze wędrówki. Plaża miejska Petrovac ma prawie 700 m długości stanowi 
jeden z chronionych rezerwatów przyrody. Małe wyspy Katic i Sveta Nedjelja dodają szczególnego 
uroku. W okolicy znajdują się dwie inne plaże: plaża Lucice – ok. 200m długości, około 500m od 
miejscowości Petrovac oraz plaża Buljarica – ok. 2km długości, ok. 1,5km od miejscowości 
Petrovac. Najbardziej niezwykła i „dziewicza” jest plaża Perazića Do, która czeka na 
odkrycie…Centrum to promenada znajdująca się przy miejskiej plaży gdzie znajdą Państwo wiele 
kawiarni i restauracji, ale także cerkiew św. Eliasza, ruiny rzymskiego domu oraz pozostałości po 
twierdzy Castel Lastuna, zbudowanej przez Wenecjan. 

 

 

ZAKWATEROWANIE:  

• Petrovac na Moru: 

      Pensjonaty prywatne:  

Apartamenty 3 osobowe (2 + 1, aneks kuchenny, łazienka) lub 4 osobowe  
(2 + 2, aneks kuchenny, łazienka) z klimatyzacją, TV. Apartamenty położone są  
w promieniu do 50 m od restauracji i około 250 m od plaży miejskiej w około której skupione jest 
centrum kurortu. 

Pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami, klimatyzacją i TV. Pensjonaty znajdują się ok. 300 m od 
plaży miejskiej i najdalej do około 200 m od restauracji.  

 

Apartamenty i pokoje posiadają mały balkon lub taras; czasami zamiast małego balkonu w pokoju 
jest większy balkon przed domem (wspólny dla kilku pokoi); jest też parę pokoi na parterze – wtedy 
zamiast balkonu przed domami są tzw. „ogródki” czyli wyznaczone miejsca w których ustawiane są 
stoliki i krzesła. 

 

WYŻYWIENIE:  
 

PETROVAC NA MORU - Restauracja „Pod Lozom”: śniadania – w formie bufetu. 
Obiadokolacje serwowane - danie główne - wybór między kilkoma zestawami z menu + zupa, 
sałatka i deser. Napoje do obiadokolacji są płatne. 

 

 

DODATKOWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE (organizowane przez miejscowe agencje): 

Kanioning – wycieczka obejmuje dwa najpiękniejsze Parki Narodowe + dwa 
największe i najgłębsze kaniony Europy + Monastyr Moracza. Jezioro 
Szkoderskie - rejs statkiem + winnice z degustacją, ALBANIA,  rafting w 
kanionie rzeki Tara (największy w Europie – wymagane dodatkowe 
ubezpieczenie).   

Turnus Ilość dni Termin wczasów Cena 

1. 12 dni 23.06 – 04.07.2020 2 099 zł 

2.    12 dni 25.08 – 05.09.2020 2099 zł 

Turnus Ilość dni Termin wczasów Cena 

3. * 10 dni 28.09 – 07.10.2020 r. 1 559 zł 


