Biuro Podróży Exodus

CZARNOGÓRA - BUDVAŃSKA RIWIERA - BUDVA - RESORT SLOVENSKA PLAZA - STANDARD***
CZARNOGÓRA: to niewielkie, ale luksusowe państwo, powstałe w wyniku podziału Jugosławii. Mimo iż nie
jest członkiem Unii Europejskiej, należy do strefy EURO. Odziedziczyło wyjątkowo urokliwy fragment
adriatyckiego wybrzeża, które ogólnie uważane jest za najpiękniejsze w Europie. Budva jest najsłynniejszym
kurortem nadmorskim Czarnogóry oraz stolicą Budwańskiej Riwiery. Posiada piaszczyste plaże, liczne
hotele, sklepy i restauracje oraz malownicze, doskonale zachowane stare miasto, nazywane "Małym
Dubrownikiem".
RESORT SLOVENSKA PLAZA***: miasteczko turystyczne składający się z kilkunastu niewysokich
budynków zlokalizowanych na terenie rozległego zielonego parku, ok. 150 m od piaszczystej plaży i ok. 10
min spacerem od historycznego centrum Budvy - najsłynniejszego kurortu nadmorskiego Czarnogóry. Na
jego terenie znajduje się restauracja serwująca posiłki w formie obfitego bufetu, sklepy, dwa odkryte baseny
oraz plac zabaw. Pokoje wyposażone są w balkon, TV-sat, klimatyzację, łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów, lodówkę oraz sejf. www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/resort-slovenska-plaza
Zniżka na dojazd własny - 400 PLN/os.
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
24.06.2022 - 03.07.2022

2225 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

2375 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 13.00 wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Można wsiadać
na trasie: Nowa Sól - Legnica - Jawor - Bolków - Kamienna Góra (po umówieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Lubawka. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry. Nocny przejazd przez Chorwację.
02.dzień: wjazd do Czarnogóry.
Około 15.00 - zakwaterowanie w resorcie Slovenska Plaza*** w Budvie.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
03.- 08.dzień: śniadanie.
Czas wolny plażowanie
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (przy min. 20 osobach chętnych):
- całodzienny rejs statkiem turystycznym po BOCE KOTORSKIEJ: KOTOR (lista UNESCO) - HERCEG
NOVI - BŁĘKITNA GROTA - WYSPA ŚW. JERZEGO ZE SŁYNNYM KLASZTOREM
- MONASTYR CETYNIA - PODGORICA (stolica Czarnogóry, objazd panoramiczny) - MONASTYR
OSTROG
Powrót do resortu*** w Budvie. Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: 08.00 - śniadanie. Około 09.00 wyjazd do kraju.
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Przejazd przez Czarnogórę, Chorwację, Węgry, Słowację. Nocny przejazd przez Czechy.
10.dzień: wjazd do kraju: Lubawka.
Około 12.00 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod CRS.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1650 km w jedną
stronę
noclegi: 7 x resort turystyczny, pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC, TV, balkonem i klimatyzacją w
standardzie***
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (bufet, napoje dodatkowo płatne)
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie KL, NW i bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
taksa klimatyczna - 12 EUR/os/dzień (obowiązkowo, płatne w autokarze)
napoje do obiadokolacji
wycieczki fakultatywne (minimalna ilość uczestników - 20):
- rejs statkiem turystycznym: Boka Kotorska - Kotor - Herceg Novi - wyspa św. Jerzego - Błękitna
Grota - ok. 55 EUR
- Monastyr Cetynia - Podgorica - Monastyr Ostrog - 30 EUR
dopłata do pok. 1-osobowego - 700 PLN (tylko na zapytanie, płatne w biurze przed wyjazdem)
zniżka na dojazd własny - 400 PLN/os. (dla chętnych)
Zniżki:
dziecko 2-7 lat jako 3. lub 4. osoba w pokoju z dwiema osobami dorosłymi - 1150 PLN zniżki
dziecko 7-12 lat jako 3.lub 4. osoba w pokoju z dwiema osobami dorosłymi - 850 PLN zniżki
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 30 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Dokument - dowód osobisty. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu
niezrealizowane z przyczyn od nas niezależnych.
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