
CZARNOGÓRA – ALBANIA – MACEDONIA  
PROGRAM RAMOWY /8 dni/ 

DZIEŃ 1 WYLOT Z POLSKI 
Wyjazd z miejsca zbiórki, transfer na lotnisko i przelot do Chorwacji. Przejazd do Albanii do miejsca 
zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg w hotelu nad Adriatykiem. 
 
DZIEŃ 2 ALBANIA: TIRANA, ELBASAN, MACEDONIA: OCHRYDA 
Śniadanie, po którym zwiedzanie Tirany – stolicy kraju. Zobaczymy historyczną i współczesną zabudowę tego 
pełnego kontrastów miasta m.in.: Plac Skanderbega z 11-metrowym spiżowym pomnikiem tego 
największego albańskiego bohatera narodowego, Operę, budynek Muzeum Narodowego, liczne meczety 
wśród nich najwspanialszy Ethem Beja, Plac Matki Teresy, budynki Uniwersytetu Tirańskiego, Most Garbarzy 
– półokrągły turecki most z XVIII w., Most Turecki, Wieżę Zegarową. Następnie przejazd w stronę granicy 
macedońskiej. Po drodze krótki spacer po Elbasan – trzecim pod względem wielkości mieście w Albanii 
znanym przede wszystkim z górującej nad nim zabytkowej twierdzy z IV wieku. Z uwagi na wielowyznaniowy 
charakter miasta na krajobraz urbanistyczny zabytkowej starówki składają się wieże kościołów katolickich, 
cerkwi prawosławnych i minarety muzułmańskich meczetów. Przejazd do Macedonii i zwiedzanie Ochrydy – 
macedońskiego miasta-perły pod patronatem UNESCO, ważnego ośrodka kulturalnego i piśmienniczego 
kraju. Spacer po Starym Mieście: antyczny teatr; cerkiew św. Pantalejmona, wczesnoromańska cerkiew św. 
Sofii - jeden z najważniejszych zabytków Macedonii; cerkiew św. Jana Kaneo z widokiem na jezioro.  
Obiadokolację i nocleg w hotelu nad Jeziorem Ochrydzkim.  
 
DZIEN 3 MACEDONIA: JEZIORO OCHRYDZKIE, RZEKA CZARNY DRIN 
Śniadanie. Wypoczynek nad jeziorem lub Rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim (opcja fakultatywna – cena: 
ok. 35€) do wspaniale położonego na przeciwległym jego krańcu Monastyru św. Nauma. To ważny ośrodek 
klasztorny z X wieku z grobem świętego Nauma Ochrydzkiego – jednego z uczestników chrystianizacyjnej 
misji morawskiej i założyciela klasztoru. Po drodze zatrzymamy się w Zatoce Kości i zwiedzimy tzw. „Muzeum 
na wodzie” stanowiące rekonstrukcję prehistorycznego osadnictwa palowego istniejącego w tym miejscu ok. 
1200 - 700 r. p.n.e. Po odwiedzeniu klasztoru, w którym według legendy usłyszeć można bicie serca świętego 
Nauma, popłyniemy łódkami do źródeł rzeki Czarny Drin. To niezwykłe miejsce zachwyca głębią zieleni wody 
oraz bogatą roślinnością. Region Jeziora Ochrydzkiego słynie także między innymi z produkcji tzw. 
ochrydzkich pereł, z których powstaje unikatowa biżuteria, mogąca stać się ciekawą i niebanalną pamiątką z 
podróży (możliwość zakupu). Degustacja potraw w jednej z regionalnych restauracji i czas wolny nad 
jeziorem. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 4 ALBANIA: KRUJA, SZKODRA 
Śniadanie. Przejazd do miasta Kruja – sławnej siedziby Skanderbega. Zwiedzimy zamek i muzeum 
legendarnego bohatera i przywódcy, muzeum etnograficzne i orientalny bazar, na którym czas wolny. 
Przyjazd do Szkodry – objazd po mieście (Teatr Migjeni, kościół Najświętszej Marii Panny, XVIII-wieczny 
meczet, katedra św. Szczepana) oraz zwiedzanie owianej legendami twierdzy Rozafy z pięknym widokiem na 
miasto i rzekę graniczną Bojanę (Bunę) łączącą Jezioro Szkoderskie z Morzem Adriatyckim. Przejazd do 
Czarnogóry. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 5 CZARNOGÓRA: KOTOR, PERAST, GOSPA OD ŠKRPJELA 
Śniadanie. Przejazd do Kotoru. Zwiedzimy z przewodnikiem znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO Stare Miasto spacerując po labiryncie krętych uliczek, nieregularnych placów i świątyń miejskich. 
Zobaczymy m.in.: mury i główną bramę miejską, gotyckie pałace, katedrę św. Tripuna – najważniejszy 
zabytek sztuki romańskiej w Czarnogórze oraz wieżę zegarową z XVI wieku – jeden z symboli miasta. Udamy 
się do malowniczego miasteczka Perast skąd podziwiać będziemy wspaniały widok na Zatokę Kotorską i dwie 
wysepki: św. Jerzego z ruinami klasztoru benedyktynów oraz Wyspę Matki Bożej na Skale, do której 
przepłyniemy łódkami, aby zwiedzić wyjątkowo położoną i niezwykle cenną świątynię poświęconą 
Najświętszej Marii Pannie – kościół na wysepce ozdobiony charakterystyczną lśniącą, błękitną kopułą. Objazd 
Zatoki Kotorskiej, w trakcie którego podziwiać będziemy ten jedyny południowoeuropejski fiord. W drodze 
powrotnej zatrzymamy się w Budwie – najnowocześniejszym kurorcie Czarnogóry, a zarazem pełnym 
zabytków mieście. Spacer po średniowiecznej starówce otoczonej murami obronnymi: katedra św. Jana, 



cerkiew św. Sawy i Santa Marija in Punta. Następnie przejazd do punktu widokowego, z którego rozlega się 
przepiękny widok na Święty Stefan – malowniczą miejscowość na półwyspie, której czerwone dachy 
kamiennych domków pięknie kontrastują z błękitem morskiej toni. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
Dzień 6 CZARNOGÓRA: KANION RZEKI TARA, MONASTYR MORAČA 
Śniadanie. Wyjazd do Kanionu rzeki Tara - znanej jako „Łza Europy”. Po drodze postój i krótka wizyta w 
Monastyrze Morača – prawosławnym klasztorze wzniesionym nad doliną rzeki o tej samej nazwie z fundacji 
Stefana Vukanovicia Nemanjicia. Wjazd do Parku Narodowego Gór Durmitor i przejazd najbardziej 
efektowną częścią trasy prowadzącej wzdłuż 78 km kanionu Rzeki Tara – najgłębszego w Europie i jednego z 
najgłębszych na świecie (m.in. po kanionach Cotahuasi i Colca w Peru oraz Wielkim Kanionie Kolorado w 
USA). Przejazd do Mostu Djurdjevicia Tara – podziwiać będziemy pięciołukowy, betonowy cud 
architektoniczny swoich czasów, zaprojektowany przez jednego z najlepszych specjalistów budownictwa 
Królestwa Jugosławii, inż. Mijata S. Trojanovicia. Most zbudowany został w latach 1938-1940 i wznowi się na 
wysokości ok. 150 m nad kanionem rzeki. Powrót przez malownicze regiony górskie – okolice kurortu Žabljak 
znane z pięknego polodowcowego jeziora – Jeziora Czarnego (Crno jezero). Powrót na obiadokolację i 
nocleg.  
 
Dzień 7 CZARNOGÓRA: „MONTENEGRO TOUR” 
Śniadanie. Przejazd na panoramę Zatoki Kotorskiej podziwianej „z lotu ptaka”. Słynna baśniowa trasa 
prowadzi zboczem masywu Lovćen oraz przez tzw. „kamienne morze” nazwane tak z uwagi na krajobraz 
skalnej pustyni przypominający bezkres morza. Przejazd do wioski Njeguši, kolebki znanego czarnogórskiego 
rodu i miejsca narodzin Petara Petrovicia Njegoša - władyki i poety czarnogórskiego. Z Njeguši wywodzi się 
tradycja wyrobu znanej czarnogórskiej suszonej na wietrze „szynki” o nazwie pršut i sera (degustacja i 
możliwość zakupu). Następnie wjazd do PN Lovćen: źródła Ivanova korita, z których woda przez wieki w 
ludowych wierzeniach uznawana była za leczniczą, mauzoleum Petara Petrovicia Njegoša zbudowane w 
latach 1951-1974 na szczycie góry Jezerski vrh (1657 m) – „czarnogórskiego Olimpu”. Następnie Cetinje - 
dawna zabytkowa stolica Czarnogóry. Spacer po mieście z przewodnikiem: dawny pałac króla Nikoli I 
(Mikołaja I), budynki ambasad, Monaster Narodzenia Matki Bożej - przechowywane są relikwie: św. Piotra 
Cetińskiego oraz Krzyża Świętego. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 8  
Śniadanie, po którym przejazd na lotnisko w Chorwacji. Wylot do Polski lub Berlina. Transfer autokarowy do 
Torunia. Zakończenie wycieczki. 
 
TERMIN:    16 - 23. 05. 2015  
CENA:  3620 zł 
ZAPEWNIAMY: 

 przejazd komfortowym autokarem, 

 przelot samolotem wraz z opłatami lotniskowymi, 

 transfer autokarowy Toruń – lotnisko - Toruń 

 7 noclegów w hotelach *** pokoje 2-/3-os. z łazienkami (małżeństwa: pokoje 2-os.) 

 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 

 opiekę i informację turystyczną pilota, 

 ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2 000 €, do 5000 
zł w RP 

 bilety wstępów i inne wydatki związane z programem 
UWAGI: 

 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
 niezbędny dokument: paszport (z aktualną datą ważności – minimum kolejnych 6 miesięcy)  
 Rejs w statkiem po Jeziorze Ochrydzkim – fakultatywnie, cena ok 35 € 

 


