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CZARNOGÓRA 2023 

PETROVAC NA MORU 

 

Turnus Ilość dni Termin 
wczasów 

 

Cena 

1. 12 27.06-08.07.2023 2799 zł 

2. 12 29.08-09.09.2023 2799 zł 

 

 

Cena zawiera: 

✓ Przejazd autokarem klasy LUX  

✓ Ubezpieczenie NNW I KL – SIGNAL IDUNA 

✓ 9 noclegów w pensjonacie prywatnym w Czarnogórze 

✓ Wyżywienie HB : śniadania i obiadokolacje 

✓ Opłatę klimatyczną 

✓ Opiekę pilota – rezydenta 

✓ Podatek VAT 

✓ Wycieczki zawarte w programie: 

• Kotor, Budva, Cetinje (stolica Czarnogóry) 

• Bar, Ulcinj, Wielka Plaża 

 

Cena nie zawiera tylko: 

✓ Opłaty za polskojęzycznych przewodników oraz opłat klimatycznych 

pobieranych w zwiedzanych miejscowościach ok. 25 euro / osoba 

✓ Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł / osoba 

✓ Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 zł / osoba 
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Zaliczka:  

25% ceny wczasów (kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek). Zaliczkę 

należy wpłacić w dniu podpisania umowy, dopłatę na 21 dni przed 

rozpoczęciem wczasów. 

Zniżki: 

✓ Dzieci do lat 3 – 700 zł (warunek – nocleg i wyżywienie z rodzicami). 

✓ Dzieci do lat 12 – 10% zniżki przy dwóch osobach pełnopłatnych. 

✓ Trzecia osoba dorosła w pokoju trzyosobowym – 5% zniżki. 

Zakwaterowanie : 

Pensjonaty prywatne w miejscowości PETROVAC NA MORU   

Pokoje 2, 3 osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją oraz TV z 

balkonami lub tarasami. Odległość od plaży miejskiej ok. 300 m. Restauracja 

położona jest najdalej ok. 200 m od pensjonatów.  

Pokoje 1 osobowe dopłata 144 euro cały turnus płatne u pilota 

Apartamenty  4 osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym  oraz aneksem 

kuchennym. Apartamenty znajdują się   w odległości ok. 250m od plaży 

miejskiej. Restauracja położona  jest najdalej ok. 50 m. 

Wyżywienie: 

W restauracji „POD LOZOM” max. ok. 200m od pensjonatów. 

Śniadania w formie szwedzkiego stołu. Obiadokolacje serwowane – danie 

główne – wybór między kilkoma zestawami z menu + zupa, sałatka i deser. 

Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. 
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Dodatkowe wycieczki fakultatywne (organizowane przez miejscowe agencje) : 

✓ Kanionig – wycieczka obejmuje dwa najpiękniejsze Parki Narodowe + dwa 

największe i najgłębsze kaniony Europy + Monastyr Moracza. 

✓ Jezioro Szkoderskie – rejs statkiem, Albania, rafting w kanionie rzeki Tara ( 

największy w Europie – wymagane dodatkowe ubezpieczenie). 

 

  

PROGRAM WCZASÓW 
( 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadokolacji) 

1 dzień – wyjazd z Polski w godzinach południowych – noc w autokarze. 

2 dzień – przyjazd do Petrovaca na Moru, zakwaterowanie, obiadokolacja. 

3- 10 dzień – to śniadania, obiadokolacje. Plażowanie, w trakcie pobytu zawarte w 
cenie zwiedzanie : KOTOR, BUDVA, CETINJE oraz BAR, ULCINJ + WIELKA PLAŻA. 
Możliwość uczestniczenia w innych wycieczkach fakultatywnych. 
 

11 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w stronę Polski, dłuższy postój 
(możliwość zakupu jedzenia obiadu – we własnym zakresie) 

12 dzień – przyjazd do kraju w godzinach porannych. 
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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 700m długości stanowi jedne 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 i 500m 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. 

 

 

 

GODZINY ODJAZDÓW 

14:00 SOŚNICOWICE Centrum przesiadkowe 

14:20 GLIWICE Centrum Przesiadkowe ul.Składowa 

14:40 RUDA ŚLĄSKA Chebzie dworzec PKP 

15:00 KATOWICE MDA Sądowa 

 

Zapraszamy!!! 
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