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CZARNOGÓRA   
DOBRA VODA 
 
Montenegro, czyli Czarna Góra - zachwyci 
NAS tutaj nie tylko niezwykły krajobraz, gdzie 
góry schodzą do morza, niesamowita gościnność 
ludzi, ale nade wszystko niekończące się piaszczyste plaże. 
Miejscem naszego pobytu będzie Dobra Voda , małe miasteczko 
znajdujące się 13 km od  miasta Bar. W miejscowości znajdziemy 
piękną plażę, która nosi nazwę Veliki Pijesak. Plaża ma kształt 
łuku o długości 600 m i pokryta jest drobnym żwirkiem  
i piaskiem. Na promenadzie ciągnącej się wzdłuż plaży 
odnajdziemy kawiarenki, restauracje i cukiernie, które oferują 
lokalne specjalności kulinarne, szczególnie dania rybne i doskonałe słodkie smakołyki.  
 
Obóz młodzieżowy wiek od 12 lat  
Czas trwania: 15.07.-26.07.2022r. (12 dni) (9 noclegów w Czarnogórze)  
Cena 2199,00 zł/os. + 70 euro pakiet wycieczek w Czarnogórze. Przy zapisie zaliczka- 500 zł 

Cena zawiera: 
- przejazd autokarem klasy Lux (wyjazd z Siedlec) 
- podczas podróży nieodpłatnie dostępny wrzątek; kawa, herbata, zupy i dania instant we własnym 

zakresie  
- zwiedzanie wg. programu 
- 9 noclegów w pensjonacie KRCIC  
- pokoje 3,4 i 5 os. z klimatyzacją  
-     wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji 
- opieka rezydenta, opieka wykwalifikowanej kadry 

wychowawczej 
- wycieczka autokarowa do centrum oliwiarstwa Stary Bar 
- wycieczka na plaże z piaskiem wulkanicznym 
- wycieczka autokarowa do orientalnego miasta Ulcin  
- ubezpieczenie KL, NNW (Signal Iduna) 
- opieka medyczna całodobowa 
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz 

Pomocowy; podatek VAT  
Dodatkowo płatne: 

- opłata klimatyczno-administracyjna w Czarnogórze,  
15 euro/osoba. 

 
Pensjonat KRCIC - znajduje się 50 m od morza i plaży Veliki Pijesak. Wyposażenie pensjonatu: pokoje 
3,4,5  osobowe z aneksem kuchennym, klimatyzacją, TV, Wifi, balkonem. Restauracja znajduje się  
w odległości 70 m. Wyżywienie: śniadania bufetowe a lunch i obiadokolacja serwowane, dwa dania mięsne 
do wyboru, napoje do posiłków w cenie oferty, woda w dzbankach, soki, mleko, herbata i kawa. 



 
 
Program ramowy:  
1dzień - wyjazd z Siedlec w godzinach porannych. Przejazd przez 
Słowację, Węgry, Chorwację i Czarnogórę.       
2 dzień - przyjazd w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, spotkanie organizacyjne, spacer na plażę.            
3 - 10 dzień - Bogaty program animacyjny - słodkie lenistwo, czyli 
kąpiele słoneczne i morskie Gry i zabawy na plaży - turnieje; 
siatkówki plażowej, piłki nożnej, piłki wodnej, kometki, ringo, 
dyskoteki. Realizacja programu. 

 Wycieczka do Albanii. Zwiedzimy państwo, które 
przedstawia mieszaninę kultur. Uważa się, że Albania jest 
orientem Europy. Zwiedzimy najważniejsze ośrodki miejskie  
i historyczne - Szkoder i Kruję. 
 Montenegro tour – Kotor i Budwa , miasta założone 

przez starożytnych Greków. W ciągu dwóch tysięcy lat historia na 
każdym kroku zaznaczyła swoja obecność. W Kotorze znajduje się 
jedna z najstarszych katedr katolickich nad Adriatykiem – katedra 
św. Trypuna. Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego UNESCO. Budwa jest jednym z najstarszych i 
najładniejszych miast nad Adriatykiem (’’Mały Dubrownik’’). 
Stare miasto znajdujące się na cyplu otaczają mury obronne 
(średniowieczna forteca z wieżami, murami i bramami) 
zbudowane pod koniec XV w. Starówka to prawdziwy labirynt 
malowniczych wąskich uliczek z maleńkimi kawiarenkami.  
 Orientalne miasta Stary Bar i Stary Ulciń.  

Bar to miasto, w którym przeplątają się wpływy kultury 
katolickiej, prawosławnej i muzułmańskiej. W Starym Barze 
znajdują się ruiny starego miasta pochodzące z X wieku. Ulciń jest 
jednym z najstarszych miast na Adriatyku, przepuszcza się, że 
powstał już 2400 lat temu. Ulciń znany jest, jako średniowieczne 
centrum piractwa i handlu niewolnikami na Adriatyku. 
 
11 dzień – po śniadaniu wykwaterowanie, spacer  
i pożegnanie morza, lunch, po południu wyjazd w kierunku Polski. 
Przejazd przez Czarnogórę, Chorwację, Węgry i Słowację. 
12 dzień – przyjazd do Polski w godzinach wieczornych/nocnych. 
 
 
 

 
Zabierz ze sobą: 

 DOWÓD LUB PASZPORT(ważny minimum 3 miesiące w dniu powrotu) 
 kieszonkowe ok. 100 euro 
 leki przyjmowane na stałe 

         
        Zapisy odbywają się przez stronę internetową Biura. 

Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 500 zł (równoznaczna z rezerwacją) 
Opłata za turnus do 30 dni przed jego rozpoczęciem –możliwość wpłat w ratach ALIOR BANK O/Siedlce 
na konto: PHU Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334 


