TYLKO W CZARNOGÓRZE

Kraj: Czarnogóra
Liczba dni: 8
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/275/
Czarnogóra być może kojarzy się Wam z odpoczynkiem na plaży. Dla nas to góry, rafting, rowery, kajaki i inne
aktywności! Jeśli więc tak jak my uwielbiasz zwiedzanie i aktywny odpoczynek, ten wyjazd jest dla Ciebie.
Zaczniecie od lotu paralotnią w tandemie. Będziecie podziwiać piękno riwiery Budwańskiej - z pokładu statku. Uroki
jeziora Szkoderskiego zobaczycie z najlepszej możliwej perspektywy - z kajaków. Park Narodowy Durmitor
zwiedzicie na rowerach, a podczas wycieczki jeepami zobaczycie najciekawsze zakątki tego sympatycznego kraju.
Na deser - emocjonujący rafting po rzece Tara. Ruszacie w swoim gronie, a organizacją w całości zajmiemy się my!

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PODGORICA - PRZELOT PARALOTNIĄ W TANDEMIE - BUDWA
Wylot z Polski i przylot do Podgoricy. Odbiór z lotniska i transfer w stronę wybrzeża. Po drodze zatrzymacie się na
punkcie widokowym, skąd rozpościera się panorama całej Riwiery Budwańskiej. Przelot w tandemie
paralotnią... do hotelu w Budwie. Wieczorem spacer po Starówce.

2 DZIEŃ - CETINJE: HISTORYCZNA STOLICA - PARK NARODOWY LOVĆEN I PARK LINOWY KOTOR: STARÓWKA
Po śniadaniu wyruszycie na tzw. „Montenegro Tour” - wycieczkę jeepami po Czarnogórze. Zaczniemy w Budwie,
a trasa poprowadzi do Cetinje – historycznej stolicy Czarnogóry. Podróż kontynuujecie w stronę Parku
Narodowego Lovćen. Park ten, założony w 1952 roku, znajduje się na granicy dwóch kompletnie różnych stref
przyrodniczych: morza i gór. Dojedziecie do głównego punktu turystycznego Parku – Ivanove korita, gdzie
spędzicie aktywnie czas w parku linowym. Ponad 2 godziny ruchu na 7 trasach o różnym stopniu trudności, gdzie
każdy znajdzie tyrolkę dla siebie, niezależnie od kondycji. Krótki odpoczynek, a po przerwie, dalsza podróż do
mauzoleum Njegosa, usytuowanego na szczycie wzgórza Jezerski Vrh, skąd przy dobrej widoczności możecie
zobaczyć prawie całą Czarnogórę. Kontynuujecie wyprawę malowniczą drogą ze słynnymi serpentynami – po
drodze postój na 2 punktach widokowych, skąd rozpościera się fantastyczny widok na zatokę Boki Kotorskiej.
Dojazd do Kotoru i zwiedzanie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO. Powrót do Budwy.

3 DZIEŃ - REJS PO RIWIERZE BUDWAŃSKIEJ
Pobyt nad morzem w Budwie – półdniowy rejs po Riwierze Budwańskiej: od strony morza podpłyniecie pod
słynną Wyspę Św. Stefana. Postoje na kąpiele, nurkowanie oraz plażowanie. Rejs będziecie kontynuować w
stronę miejscowości Petrovac. Tam przerwa na obiad lub zwiedzanie. Po południu czas wolny w Budwie.

4 DZIEŃ - JEZIORO SZKODERSKIE: KAJAKI - MONASTYR MORACA: ZWIEDZANIE
Jedziecie w głąb kraju – do Jeziora Szkoderskiego. Tu przesiadziecie się na kajaki na kilka godzin, aby zauroczyć
się widokami największego akwenu wodnego na Bałkanach. Możecie popłynąć na jedną z nielicznych plaż, gdzie
zrobicie przerwę na kąpiele. Dalszy przejazd w stronę pięknych kanionów Czarnogóry. Postój w Monastyrze
Moraca (nazwa wzięła się od rzeki płynącej w pobliżu). Tu zapoznacie się z religią prawosławną panującą na tych
terenach. Przejazd do Zabljaka.

5 DZIEŃ - RAFTING PO RZECE TARA - MOST DJURDJEVIĆ TARA - ZABLJAK
Jedziecie do punktu startowego raftingu po rzece Tara, która stworzyła najgłębszy kanion w Europie i jeden z
największych na Ziemi. Rafting trwa około 3h; może w nim uczestniczyć każdy niezależnie od sprawności ﬁzycznej.
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Po spływie zjecie obiad z świeżym pstrągiem i miejscowymi specjałami. Tego dnia pojedziecie również na słynny
most Djurdjević Tara i dalej do miejscowości Zabljak – górskiej stolicy Czarnogóry.
UWAGA: podczas pobytu w Zabljaku noclegi organizowane są w tzw. etno selach – drewnianych domkach z węzłem
sanitarnym.

6 DZIEŃ - PARK NARODOWY DURMITOR: ROWERY
Wypoczynek w Parku Narodowym Durmitor – całodniowy „wypad” rowerami na górskie trasy. Najwyższe
pasmo górskie Czarnogóry słynie z przepięknych tras szutrowych, gdzie każdy może odetchnąć świeżym
powietrzem i podziwiać niedostępne szczyty. Powrót do Zabljaku na nocleg.

7 DZIEŃ - ZABLJAK: GÓRSKI ODPOCZYNEK
Czas wolny na regenerację przed powrotem do kraju. Jeśli jednak wolicie spędzić ten czas aktywnie, możecie udać
się na canyoning w kanionie Nevidio (koszt ok. 100 EUR).

8 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer na lotnisko w Podgoricy i przelot do Polski.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotnisko w Podgoricy
3 noclegi w hotelach, 4 noclegi w chatkach górskich "etno selo" oraz opłaty klimatyczne
śniadania w hotelach
transport z Budwy do Kolasina
lot w tandemie paralotnią
wycieczka jeepami Montenegro tour
2h pobyt w parku linowym
półdniowy rejs statkiem po riwierze Budwańskiej
wypożyczenie kajaków na 3h na jeziorze Szkoderskim
rafting po rzece Tara
wypożyczenie rowerów na cały dzień w Zabljaku
bilety wstępu do Parków Narodowych
opiekę przewodnika na miejscu
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 40 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN (dodatkowo sporty ekstremalne 1 dnia)
K-Box - Twój zestaw podróżnika::
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych do Czarnogóry (Warszawa - Podgorica - Warszawa ok. 700 - 1000 PLN)
pozostałego wyżywienia: ok. 15-20 EUR dziennie na osobę
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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