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WYCIECZKI w CENIE OBOZU 
MIEJSCE POBYTU  ; Mała miejscowość w gminie Bar. Spokojna 

i tradycyjna osada, w której można wynająć apartament  i cieszyć 

się wypoczynkiem. Dookoła rośnie bujna roślinność 

śródziemnomorska, a morze zachwyca swym kolorem i czystością. 

Urokliwe i ciche miejsce. Dobre na bezę wypadową – bliskość 

atrakcji i kurortów: Bar, Ulcinj, Sutomore, Budva, Cetinje, Lovćen.  
POŁOŻENIE I PRZYRODA; Riwiera rozpościera się pomiędzy 

miastami Bar a Sutomore w południowej części Czarnogóry. 

Region szczyci się bogactwem subtropikalnej roślinności. 

Bogactwo gajów oliwnych z najstarszymi okazami na świecie.  

iwiery powiązana jest z historią leżących 

nad nią miejscowości. Dają się w nich odczuć wpływy 

Rzymian, Wenecjan, Greków.  

 ZAKWATEROWANIE ;   

        Hotel *** położony jest w miejscowości Dobra 

Voda  w odległości ok.450 m od plaży. Oferuje on 

odkryty basen, zakwaterowanie w klimatyzowanych 

wnętrzach, kryty parking oraz bezpłatne WiFi na terenie 

całego obiektu.Wszystkie pokoje dysponują  telewizorem 

z dostępem do kanałów kablowych. Wybrane zapewniają 

taras oraz widoki na morze. Każdy pokój mieści ponadto 

łazienkę  z zestawem bezpłatnych kosmetyków. 



Dobra Voda  Dawniej spokojna osada a aktualnie miejsce mocno oblegane przez turystów. Dobra 

Voda posiada dwie sąsiadujące plaże Veliki Pijesak i Mali Pijesak. Są to plaże żwirkowo / 

piaszczyste których łączna długość to około 500 metrów. Plaże te znane są z pięknych zachodów 

słońca. Dodatkową atmosferę tworzą gaje oliwne rosnące wzdłuż wybrzeża.     

WYŻYWIENIE ; całodzienne  
 

TRANSPORT ;  autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, wc, barek, DVD) 

RAMOWY  PROGRAM: 
 

1 – dzień:  godz. 08.00 zbiórka uczestników wyjazdu, parking k/Chatki Żaka UMCS przejazd autokaru  

                  przez Słowację, Węgry, Serbię do Czarnogóry, 

- obiad dwudaniowy + napój na trasie przejazdu 

2 – dzień:  przyjazd do Hotelu w godzinach południowych, zakwaterowanie,  

- obiadokolacja 

2 – 10 dzień:  wypoczynek na Riwierze Czarnogórskiej  oraz realizacja programu pobytu  
 

ATRAKCYJNE  WYCIECZKI  CAŁODNIOWE 
 

REJS  STATKIEM  WZDŁUŻ  WYBRZEŻA  
        

Czarnogórskie wybrzeże jest uznawane za jedno                                 

z najpiękniejszych w Europie. Skaliste klify, zielone wzgórza 

pokryte gajami oliwnymi i schodzące wprost do turkusowo-

niebieskiej wody morskiej zachwycają od wieków. Podczas 

całodniowej wycieczki będzie można podziwiać te widoki 

zobaczyć, nieodkryte małe plaże. 

 

 

ATRAKCYJNE  WYCIECZKI  popołudniowe 
 

BUDVA - największy kurort Czarnogóry, nazywana „Miami 

Czarnogóry”- najsłynniejsza, największa, najbardziej 

popularna, najbardziej rozrywkowa… Wszystkie określenia 

Budvy muszą zaczynać się od „naj”, bo jest niepowtarzalnym 

miejscem, które robi wrażenie na każdym odwiedzającym. 

Stare miasto z wąskimi uliczkami umieszczone na półwyspie, 

otoczone murami wygląda jak bajkowa kraina.  
 

STARI BAR ( Stary Bar) - piękne miasto duchów -  
to ruiny zabytkowego średniowiecznego otoczonego murami 

niezamieszkałego miasta. Miasteczko położone jest na 

malowniczym skalistym wzgórzu około 4 km w kierunku 

wschodnim od współczesnego Baru. Jest to jedno                           

z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych miejsc w tej 

części adriatyckiego wybrzeża. Na blisko 4 hektarach znajduje 

się tu około 600 zabytkowych budowli, reprezentujących różne 

style architektoniczne. Zobaczyć możemy m in. wieżę 

zegarową, liczne kościoły, cerkwie oraz pałace a także 

świadectwa obecności tureckiego panowania w postaci 

akweduktu i łaźni. 
 

ORIENTALNY  ULCINJ -  przejazd do orientalnego 

miasta położonego na samym południu Czarnogóry, 

zamieszkałego w większości przez ludność muzułmańską.  

Stara część Ulcinja dzieli się na część górną i dolną. Pośród 

wąskich i krętych uliczek można odnaleźć liczne zabytki, 

reprezentujące różne style zaczynając od romańskich po 



architekturę orientalną. W górnej części budynek muzeum, który wcześniej był kościołem, a później został 

przerobiony na meczet. Spacerując krętymi uliczkami starego miasta, oddycha się jego orientalną 

atmosferą. Zobaczymy cytadelę, mury obronne z XVI wieku i wieżę Balšića. Znajdziemy liczne pamiątki z 

czasów weneckich i tureckich. W architekturę miasta wplatają się liczne meczety. Ze starego miasta 

prowadzą schody na Małą Plażę. Zobaczymy też Wielką Plażę - największą, piaszczystą plażę w tej części 

Adriatyku (13 km długości).  

Aquapark  BUDVA -  

jest to jedyny i zarazem największy Aquapark                               

w Czarnogórze, który dziennie w sezonie 

odwiedza nawet 6 tysięcy osób. Na miejscu 

jest także sklep z pamiątkami. Aquapark 

oferuje wiele atrakcji dla mniejszych i 

większych dzieci, w tym różne wodne 

zjeżdżalnie odkryte i zakryte (tzw. rury), 

wodne place zabaw dla najmłodszych oraz 

bazę gastronomiczną (restauracje i kawiarnie).  

 

 

W  PROGRAMIE  PONADTO : 

- kąpiele w morzu, zabawy w wodzie oraz na plaży 

- różnorodne aktywności sportowe i animacje prowadzone przez opiekunów  

- wycieczki piesze po najbliższej okolicy i gry terenowe, 

- dyskoteki, 

-  rozgrywki grupowe z atrakcjami na plaży, 

-  zawody zręcznościowe, 

11 – dzień:  ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną, wykwaterowanie, przejazd 

przez Serbię, Węgry, Słowację do Polski.  

- obiad dwudaniowy + napój na trasie przejazdu 

12 – dzień:  powrót na miejsce wyjazdu w godzinach południowych ok.12/14.00 
 

CENA OBEJMUJE; 
 

- 9 noclegów w Hotelu *** SARAS - Dobra Voda, Czarnogóra,  pokoje max 4 osobowe z łazienkami  

  i klimatyzacją, 

- 3 posiłki dziennie śniadanie, obiad, kolacja serwowane (pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu 

  przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu  wyjazdu + suchy prowiant. Obiadokolacja na trasie przejazdu do  

  Czarnogóry i w drodze powrotnej do Polski, 

- taksę klimatyczną, 

- wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną,  

- miejscową opiekę medyczną, 

- wycieczki wg programu , całodzienna; REJS STATKIEM po Zatoce wzdłuż wybrzeża, popołudniowe; 

  STARY BAR , BUDVA, ULCINJ,  AQUAPARK-Budva, 

- transport autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV)  

- autokar pozostaje na miejscu do  dyspozycji  kierownika obozu na realizację programu, 

- ubezpieczenie NNW, KL, bagażu, 

CENA NIE OBEJMUJE: dodatkowych posiłków na trasie przejazdu należy posiadać ok. 10/20 EUR, 

- płatnych imprez fakultatywnych organizowanych przez Hotel i na życzenie uczestników, 
 

UCZESTNICY :  
 

UWAGA !!! - OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE PASZPORTU  

lub DOWODU OSOBISTEGO, - zalecamy posiadanie Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (wydawanej bezpłatnie w oddziałach 

wojewódzkich NFZ) 


