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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

CzarnogóraCzarnogóra
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Czarnogóra - Piękna NieznajomaCzarnogóra - Piękna Nieznajoma  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 02.10.202102.10.2021

10.10.202110.10.2021 15191519   PLNPLN 30383038   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 1519.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1519.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 1519.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1519.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko BiałaBielsko Biała  do do Czarnogóra - Piękna NieznajomaCzarnogóra - Piękna Nieznajoma dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 16:40 - 14:0016:40 - 14:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Czarnogóra - Piękna NieznajomaCzarnogóra - Piękna Nieznajoma  do do Bielsko BiałaBielsko Biała dnia dnia 09.10.202109.10.2021  godz.  godz. 11:00 - 08:2011:00 - 08:20
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadanieŚniadanie Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowyPokój 2 osobowy

CountryCountry : : 
  
Opis WycieczkiOpis Wycieczki : : 
Wycieczka objazdowa po najpiękniejszych miejscach Wycieczka objazdowa po najpiękniejszych miejscach Czarnogóry!Czarnogóry!  Kraj często nazywany  Kraj często nazywany czarną perłą Półwyspu Bałkańskiego.czarną perłą Półwyspu Bałkańskiego. Wzdłuż wybrzeża ciągną się kilometry piaszczystych plaż, uroczych zatoczek, Wzdłuż wybrzeża ciągną się kilometry piaszczystych plaż, uroczych zatoczek,
kamiennych wysepek czy dostojne góry, a wszystko na tle błękitnego morza. Interesująca historia i niepowtarzalna bałkańska atmosfera powstała z mieszania różnych kultur, aromatyczna kuchnia bogata wkamiennych wysepek czy dostojne góry, a wszystko na tle błękitnego morza. Interesująca historia i niepowtarzalna bałkańska atmosfera powstała z mieszania różnych kultur, aromatyczna kuchnia bogata w
dania z baraniny, desery z bakalii i lokalna rakija to smaki kraju słońca. dania z baraniny, desery z bakalii i lokalna rakija to smaki kraju słońca. 
Dopłaty wymagane na miejscuDopłaty wymagane na miejscu: : 
koszty programowe: koszty programowe: 110 euro/os.110 euro/os. (rejs po Jeziorze Szkoderskim, wejście do Kotoru, Stary Bar, rejs Boka, wejście do muzeum Matka Boska, opłaty parkingowe, usługi przewodnickie, opłata klimatyczna), (rejs po Jeziorze Szkoderskim, wejście do Kotoru, Stary Bar, rejs Boka, wejście do muzeum Matka Boska, opłaty parkingowe, usługi przewodnickie, opłata klimatyczna),
płatne obowiązkowo u pilota w autokarze, nie podlegają rozliczeniu dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w autokarze: płatne obowiązkowo u pilota w autokarze, nie podlegają rozliczeniu dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w autokarze: 65€/os. 65€/os. opłata klimatyczna opłata klimatyczna 1€/os/dzień1€/os/dzień ; dzieci do 12 lat 50% ; dzieci do 12 lat 50%
kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna 1€/os/dzień1€/os/dzień  ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze  ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze 
Dostępne opcje zakwaterowaniaDostępne opcje zakwaterowania : : 
Zakwaterowanie znajduje się na Riwierze Czarnogórskiej w jednym obiekcie, typu willa lub pensjonat. Pokoje 2,3-osobowe, wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, TV, balkon. W obiektach brak ręczników.Zakwaterowanie znajduje się na Riwierze Czarnogórskiej w jednym obiekcie, typu willa lub pensjonat. Pokoje 2,3-osobowe, wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, TV, balkon. W obiektach brak ręczników.
W czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie. W czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie. pokój 2 osobowy pokój 2 osobowy pokój 3 osobowy pokój 3 osobowy pokój 1 osobowy lub dokwaterowanie* pokój 1 osobowy lub dokwaterowanie* * dokwaterowanie: * dokwaterowanie: osoby wybierając się pojedynczo, które w momencieosoby wybierając się pojedynczo, które w momencie
rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innejrezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej
rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą dorezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do
anulacji rezerwacji. anulacji rezerwacji. 
Dopłaty opcjonalneDopłaty opcjonalne: : 
Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7%Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7%
wartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianiewartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianie
Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
program jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych programprogram jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych program
obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego * dokwaterowanie (Warunki Uczestnictwa XVIII pkt. 3) cena nie obejmujeobejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego * dokwaterowanie (Warunki Uczestnictwa XVIII pkt. 3) cena nie obejmuje
dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ 
Przejazd AutokaremPrzejazd Autokarem : : 
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKARBiuro Podróży OSKAR  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty PremiumPremium  . .
Gwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski WGwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski W
przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUMULTRAPREMIUM oraz  oraz PREMIUMPREMIUM . W przypadku spiętrzenia . W przypadku spiętrzenia
sprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy isprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy i
wymogi Biura Podróży OSKAR. wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?  Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele
wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarówwyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarów  ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM posiadają podnóżki typu szezlong) posiadają podnóżki typu szezlong)
Największa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarachNajwiększa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarach
ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM klienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB wklienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB w
fotelach* fotelach* Połączenia antenowePołączenia antenowe  Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób.
Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu.Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Program ramowyProgram ramowy : : 
Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. (Od granicy Gorzyczki około 1500 km) Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. (Od granicy Gorzyczki około 1500 km) Dzień Dojazd do Czarnogóry w godzinachDzień Dojazd do Czarnogóry w godzinach
popołudniowych. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. popołudniowych. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. Dzień Śniadanie. Pobyt w Czarnogórze. Czas wolny - kąpiele, plażowanie, indywidualne zwiedzanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Śniadanie. Pobyt w Czarnogórze. Czas wolny - kąpiele, plażowanie, indywidualne zwiedzanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Dzień ((  Montenegro Tour Montenegro Tour
(Budva - Ce�nje - Njeguši - Kotor - Budva - około 110km) (Budva - Ce�nje - Njeguši - Kotor - Budva - około 110km) Śniadanie. Przejazd autobusem do centrum Śniadanie. Przejazd autobusem do centrum BudvyBudvy  . To dzień wycieczki, w którym poznamy Czarnogórę w pigułce. Tzw.  . To dzień wycieczki, w którym poznamy Czarnogórę w pigułce. Tzw. Montenegro TourMontenegro Tour pokaże pokaże
nam najpiękniejsze miejsca, które każdy musi zobaczyć odwiedzając ten kraj. Budva to letnia stolica Czarnogóry, turystyczne centrum Riwiery Budvańskiej z zabytkową starówką pełną wąskich,nam najpiękniejsze miejsca, które każdy musi zobaczyć odwiedzając ten kraj. Budva to letnia stolica Czarnogóry, turystyczne centrum Riwiery Budvańskiej z zabytkową starówką pełną wąskich,
klimatycznych uliczek. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi: Plac średniowiecznych kościołów, katedrę św. Jana, cerkiew Santa Maria in Punta, cytadelę, cerkiew św. Trójcy, mury miejskie, portklimatycznych uliczek. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi: Plac średniowiecznych kościołów, katedrę św. Jana, cerkiew Santa Maria in Punta, cytadelę, cerkiew św. Trójcy, mury miejskie, port
morski. Dowiemy się jak wyglądają lokalne dyskoteki i gdzie warto wypić dobrą kawę. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym (około 45 minut) wyruszamy w dalszą drogę do dawnej czarnogórskiejmorski. Dowiemy się jak wyglądają lokalne dyskoteki i gdzie warto wypić dobrą kawę. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym (około 45 minut) wyruszamy w dalszą drogę do dawnej czarnogórskiej
stolicy stolicy Ce�njeCe�nje  . Miasto to ukryte jest w krasowej dolinie w górach Lovćen. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi Monastyr Ce�nski, Pałac Króla Mikołaja czy też Cerkiew na Ćipurze. Dowiemy się . Miasto to ukryte jest w krasowej dolinie w górach Lovćen. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi Monastyr Ce�nski, Pałac Króla Mikołaja czy też Cerkiew na Ćipurze. Dowiemy się
dlaczego Król Mikołaj był nazywany “Teściem Europy" czy też skąd w Czarnogórze wziął się pierwszy stół bilardowy. Po zakończonym zwiedzaniu, czas wolny (około 1h). Kolejnym celem naszej wycieczki jestdlaczego Król Mikołaj był nazywany “Teściem Europy" czy też skąd w Czarnogórze wziął się pierwszy stół bilardowy. Po zakończonym zwiedzaniu, czas wolny (około 1h). Kolejnym celem naszej wycieczki jest
malutka wioska malutka wioska NjegušiNjeguši  , która słynie przede wszystkim ze wspaniałej suszonej szynki pršut, co jest istotne, szynkę można spróbować w trakcie pobytu w wiosce (dodatkowo płatne). Wisienką na torcie , która słynie przede wszystkim ze wspaniałej suszonej szynki pršut, co jest istotne, szynkę można spróbować w trakcie pobytu w wiosce (dodatkowo płatne). Wisienką na torcie
naszej wycieczki jest zdecydowanie ostatni punkt programu czyli naszej wycieczki jest zdecydowanie ostatni punkt programu czyli KotorKotor , miasto które jako jedyne,od roku 1979, wpisane jest w Czarnogórze na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do celu dojedziemy , miasto które jako jedyne,od roku 1979, wpisane jest w Czarnogórze na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do celu dojedziemy
malowniczą trasą górską, tzw. czarnogórskimi serpentynami, z której rozpościera się przepiękny widok na panoramę Boki Kotorskiej. Kotor to perełka Adriatyku, czarnogórski Dubrovnik. Miasto kultury imalowniczą trasą górską, tzw. czarnogórskimi serpentynami, z której rozpościera się przepiękny widok na panoramę Boki Kotorskiej. Kotor to perełka Adriatyku, czarnogórski Dubrovnik. Miasto kultury i
sztuki. By poczuć klimat miasta warto pobłądzić wśród monumentalnych murów labiryntów wąskich uliczek i placyków. Podczas wspólnego spaceru zobaczymy między innymi bramę morską, plac broni,sztuki. By poczuć klimat miasta warto pobłądzić wśród monumentalnych murów labiryntów wąskich uliczek i placyków. Podczas wspólnego spaceru zobaczymy między innymi bramę morską, plac broni,
dom rodu Bezkuća, cerkiew św. Łukasza, Katedrę św Tryfuna, mury miejskie (czarnogórski mur chiński). Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny (około 1h) Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. dom rodu Bezkuća, cerkiew św. Łukasza, Katedrę św Tryfuna, mury miejskie (czarnogórski mur chiński). Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny (około 1h) Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. DzieńDzień
Śniadanie. Przejazd autobusem do miejscowości Śniadanie. Przejazd autobusem do miejscowości Virpazar,Virpazar, w której to wsiądziemy na stateczek i wyruszymy w rejs po największym jeziorze na Bałkanach, naturalnej granicy między Albanią, a Czarnogórą w której to wsiądziemy na stateczek i wyruszymy w rejs po największym jeziorze na Bałkanach, naturalnej granicy między Albanią, a Czarnogórą
- - Jeziorze SzkoderskimJeziorze Szkoderskim . Jezioro jest największym europejskim rezerwatem ptactwa – żyje tu 280 gatunków ptaków z których wiele jest na wymarciu oraz 40 gatunków ryb. Na terenie jeziora został . Jezioro jest największym europejskim rezerwatem ptactwa – żyje tu 280 gatunków ptaków z których wiele jest na wymarciu oraz 40 gatunków ryb. Na terenie jeziora został
również utworzony Park Narodowy w roku 1983. Po zakończonym rejsie chwila czasu wolnego na skosztowanie marynowanego karpia z Jeziora (około 40 minut). Później przejazd do miejscowości również utworzony Park Narodowy w roku 1983. Po zakończonym rejsie chwila czasu wolnego na skosztowanie marynowanego karpia z Jeziora (około 40 minut). Później przejazd do miejscowości StaryStary
BarBar - kiedyś wielkie centrum handlu konkurujące z Dubrovnikiem. W ruinach starożytnego miasta przeplatają się rzymskie zdobienia, czarnogórskie pałacyki, tureckie hammamy i włoska architektura. - kiedyś wielkie centrum handlu konkurujące z Dubrovnikiem. W ruinach starożytnego miasta przeplatają się rzymskie zdobienia, czarnogórskie pałacyki, tureckie hammamy i włoska architektura.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg Dzień Dzień Kaniony Czarnogóry Kaniony Czarnogóry Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub dla chętnych fakultet Kaniony Czarnogóry (dodatkowo płatny - 50euro/osoba, przy min. ilościŚniadanie. Czas wolny na plażowanie lub dla chętnych fakultet Kaniony Czarnogóry (dodatkowo płatny - 50euro/osoba, przy min. ilości
uczestników 25 ) . Sercem Czarnogóry jak sama nazwa wskazuje są przede wszystkim góry. Dzika, nieskażona przyroda przyciąga swym pięknem jak magnes. Dodatkowo nie wszyscy wiedzą, że w tymuczestników 25 ) . Sercem Czarnogóry jak sama nazwa wskazuje są przede wszystkim góry. Dzika, nieskażona przyroda przyciąga swym pięknem jak magnes. Dodatkowo nie wszyscy wiedzą, że w tym
małym kraju znajduje się najgłębszy kanion w Europie, małym kraju znajduje się najgłębszy kanion w Europie, Kanion rzeki TaryKanion rzeki Tary  . W trakcie naszej wycieczki krajoznawczej przejedziemy przez piękny płaskowyż niedaleko miejscowości  . W trakcie naszej wycieczki krajoznawczej przejedziemy przez piękny płaskowyż niedaleko miejscowości NikšićNikšić , by dojechać do , by dojechać do
jednego z osiemnastu jezior polodowcowych w górach Durmitor - Jeziora Czarnego (Crno Jezero). Jezioro znajduje się w niewielkiej miejscowości jednego z osiemnastu jezior polodowcowych w górach Durmitor - Jeziora Czarnego (Crno Jezero). Jezioro znajduje się w niewielkiej miejscowości ŽabljakŽabljak  , która znana jest nie tylko latem, ale i zimą , która znana jest nie tylko latem, ale i zimą
ponieważ to właśnie tutaj zjeżdżają się miłośnicy sportów zimowych, by poszusować po czarnogórskich trasach. Po zakończonym spacerze i wypoczynku nad jeziorem (około 1h) przejeżdżamy doponieważ to właśnie tutaj zjeżdżają się miłośnicy sportów zimowych, by poszusować po czarnogórskich trasach. Po zakończonym spacerze i wypoczynku nad jeziorem (około 1h) przejeżdżamy do
kolejnego punktu naszej wycieczki, którym jest Most na kolejnego punktu naszej wycieczki, którym jest Most na Đurđevića TariĐurđevića Tari  , jego wysokość mierzy ponad 170m. W trakcie czasu wolnego na moście, odważni mogą zobaczyć Kanion z zupełnie innej , jego wysokość mierzy ponad 170m. W trakcie czasu wolnego na moście, odważni mogą zobaczyć Kanion z zupełnie innej
perspektywy i zjechać na tyrolce (płatne dodatkowo, około 20 euro). Warto też przespacerować się mostem, zrobić zdjęcia i podziwiać najgłębszy kanion w Europie (trzeci najgłębszy kanion na świecie).perspektywy i zjechać na tyrolce (płatne dodatkowo, około 20 euro). Warto też przespacerować się mostem, zrobić zdjęcia i podziwiać najgłębszy kanion w Europie (trzeci najgłębszy kanion na świecie).
Kolejnym punktem naszego programu jest przejazd przez Kolejnym punktem naszego programu jest przejazd przez Kanion MoračaKanion Morača , w którym zatrzymamy się w Monastyrze Morača. W trakcie całego dnia wycieczki będziemy zatrzymywać się w punktach , w którym zatrzymamy się w Monastyrze Morača. W trakcie całego dnia wycieczki będziemy zatrzymywać się w punktach
widokowych, będzie też możliwość zjedzenia obiadu (dodatkowo płatne). Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. widokowych, będzie też możliwość zjedzenia obiadu (dodatkowo płatne). Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Rejs po Boce Kotorskiej Śniadanie. Przejazd autobusemDzień Rejs po Boce Kotorskiej Śniadanie. Przejazd autobusem
do miasta do miasta KotorKotor . W tym też mieście wsiadamy na statek i wyruszamy w malowniczy rejs po Boce Kotorskiej. Zatoka składa się z czterech mniejszych zalewów:  . W tym też mieście wsiadamy na statek i wyruszamy w malowniczy rejs po Boce Kotorskiej. Zatoka składa się z czterech mniejszych zalewów: Tivatskiego, Risańskiego, Kotorskiego iTivatskiego, Risańskiego, Kotorskiego i
HercegnovskiegoHercegnovskiego . Sama nazwa Boka pochodzi z włoskiego słowa bocca i oznacza usta. Dzięki naszej wycieczce będziemy mieli możliwość podziwiać bajkowy krajobraz czarnogórskiego wybrzeża i . Sama nazwa Boka pochodzi z włoskiego słowa bocca i oznacza usta. Dzięki naszej wycieczce będziemy mieli możliwość podziwiać bajkowy krajobraz czarnogórskiego wybrzeża i
odwiedzimy takie miejsca jak: Perast. Jest to małe miasteczko portowe położone w gminie Kotor. Niegdyś znajdowała się tu znana Szkoła Morska. Wychowała wielu słynnych kapitanów i ceniona była wodwiedzimy takie miejsca jak: Perast. Jest to małe miasteczko portowe położone w gminie Kotor. Niegdyś znajdowała się tu znana Szkoła Morska. Wychowała wielu słynnych kapitanów i ceniona była w
całej Europie. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej magicznych miejsc Boki Kotorskiej. Podpływamy do jedynej sztucznej wyspy na Adriatyku czyli całej Europie. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej magicznych miejsc Boki Kotorskiej. Podpływamy do jedynej sztucznej wyspy na Adriatyku czyli Matki Boskiej SkalnejMatki Boskiej Skalnej (Gospa od Škrpjela). Na (Gospa od Škrpjela). Na
wyspie zobaczymy i zwiedzimy malutki kościółek Katolicki i muzeum. Wyspa i jej położenie są na tyle piękne, że wiele par decyduje się na ślub właśnie w tym romantycznym, magicznym miejscu. Powyspie zobaczymy i zwiedzimy malutki kościółek Katolicki i muzeum. Wyspa i jej położenie są na tyle piękne, że wiele par decyduje się na ślub właśnie w tym romantycznym, magicznym miejscu. Po
wspólnym zwiedzaniu i krótkim czasie wolnym na zdjęcia (około 20 minut) wsiadamy z powrotem na statek. Kolejnym celem naszego rejsu jest wspólnym zwiedzaniu i krótkim czasie wolnym na zdjęcia (około 20 minut) wsiadamy z powrotem na statek. Kolejnym celem naszego rejsu jest Niebieska JaskiniaNiebieska Jaskinia (Plava Špilja). Swoją nazwę, jak i sławę (Plava Špilja). Swoją nazwę, jak i sławę
jaskinia zawdzięcza przepięknej grze światła i koloru, które tworzą niewiarygodny lazurowy błękit i głębię niebieskiego koloru wody. Dla chętnych istnieje możliwość wpłynięcia do jaskini na pontonach ijaskinia zawdzięcza przepięknej grze światła i koloru, które tworzą niewiarygodny lazurowy błękit i głębię niebieskiego koloru wody. Dla chętnych istnieje możliwość wpłynięcia do jaskini na pontonach i
kąpieli w jej wnętrzu. Na zakończenie wspaniałego rejsu udamy się do miasta kąpieli w jej wnętrzu. Na zakończenie wspaniałego rejsu udamy się do miasta Herceg NoviHerceg Novi - miasta kwiatów, miasta serbskiego pisarza Ivo Andrića, które zdecydowanie wyróżnia się swoją architekturą i - miasta kwiatów, miasta serbskiego pisarza Ivo Andrića, które zdecydowanie wyróżnia się swoją architekturą i
roślinnością gdyż wpływa ona na jego typowy śródziemnomorski charakter. Wycieczkę kończymy w mieście roślinnością gdyż wpływa ona na jego typowy śródziemnomorski charakter. Wycieczkę kończymy w mieście TivatTivat , skąd też odbiera nas autobus i zawozi do hotelu. Nocleg.  , skąd też odbiera nas autobus i zawozi do hotelu. Nocleg. Dzień Śniadanie. Wyjazd doDzień Śniadanie. Wyjazd do
Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. Dzień Dzień Przyjazd do Polski. Przyjazd do Polski. 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
przejazd autokarem klasy przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie:siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: 6 noclegów  6 noclegów wyżywienie BB:wyżywienie BB: 6 śniadań  6 śniadań ubezpieczenie SIGNAL IDUNA opiekę pilota realizację programu wubezpieczenie SIGNAL IDUNA opiekę pilota realizację programu w
oparciu o system TOUR GUIDE przejazd autokarem klasy oparciu o system TOUR GUIDE przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka(powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka
polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) przejazd autokarem klasypolskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) przejazd autokarem klasy
PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej(powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej
opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) 
Dostępne opcje wyżywieniaDostępne opcje wyżywienia : : 
Śniadania (w cenie) - serwowane; w godz. 07:00-09:00 Obiadokolacje serwowane (obowiązkowa dopłata przy rezerwacji lub w autokarze) napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne - serwowane, napojeŚniadania (w cenie) - serwowane; w godz. 07:00-09:00 Obiadokolacje serwowane (obowiązkowa dopłata przy rezerwacji lub w autokarze) napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne - serwowane, napoje
dodatkowo płatne; w godz. 19:00-21:00 dodatkowo płatne; w godz. 19:00-21:00 
Pakiet KomfortPakiet Komfort: : 
Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort.Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w
autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe orazautokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz
Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo 
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.ASignal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., na podstawie podpisanej umowy ., na podstawie podpisanej umowy
ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych iubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i
obejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowoobejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przyistnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przy
ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od choróbubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 UWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczeniaUWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczenia
odprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszaćodprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszać
bezpośrednio do Ubezpieczyciela.bezpośrednio do Ubezpieczyciela. ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące
sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymisportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
dokumentami: dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna  , dokument do pobrania: , dokument do pobrania:
Bezpieczne Rezerwacje Bezpieczne Rezerwacje Warunki Ubezpieczenia NNW na terenie PolskiWarunki Ubezpieczenia NNW na terenie Polski  , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A. , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A.
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Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny : : 
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowychJeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowych
3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 
Turystyczny Fundusz GwarancyjnyTurystyczny Fundusz Gwarancyjny : : 
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest doW związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest do
zapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowejzapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowej
rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu dorezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do
kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystycznykraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

CzarnogóraCzarnogóra
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Czarnogóra - Piękna NieznajomaCzarnogóra - Piękna Nieznajoma  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 02.10.202102.10.2021

10.10.202110.10.2021 18191819   PLNPLN 36383638   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 1819.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1819.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 1819.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1819.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko BiałaBielsko Biała  do do Czarnogóra - Piękna NieznajomaCzarnogóra - Piękna Nieznajoma dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 16:40 - 14:0016:40 - 14:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Czarnogóra - Piękna NieznajomaCzarnogóra - Piękna Nieznajoma  do do Bielsko BiałaBielsko Biała dnia dnia 09.10.202109.10.2021  godz.  godz. 11:00 - 08:2011:00 - 08:20
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania + ObiadokolacjeŚniadania + Obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy osobne łóżkaPokój 2 osobowy osobne łóżka

CountryCountry : : 
  
Opis WycieczkiOpis Wycieczki : : 
Wycieczka objazdowa po najpiękniejszych miejscach Wycieczka objazdowa po najpiękniejszych miejscach Czarnogóry!Czarnogóry!  Kraj często nazywany  Kraj często nazywany czarną perłą Półwyspu Bałkańskiego.czarną perłą Półwyspu Bałkańskiego. Wzdłuż wybrzeża ciągną się kilometry piaszczystych plaż, uroczych zatoczek, Wzdłuż wybrzeża ciągną się kilometry piaszczystych plaż, uroczych zatoczek,
kamiennych wysepek czy dostojne góry, a wszystko na tle błękitnego morza. Interesująca historia i niepowtarzalna bałkańska atmosfera powstała z mieszania różnych kultur, aromatyczna kuchnia bogata wkamiennych wysepek czy dostojne góry, a wszystko na tle błękitnego morza. Interesująca historia i niepowtarzalna bałkańska atmosfera powstała z mieszania różnych kultur, aromatyczna kuchnia bogata w
dania z baraniny, desery z bakalii i lokalna rakija to smaki kraju słońca. dania z baraniny, desery z bakalii i lokalna rakija to smaki kraju słońca. 
Dopłaty wymagane na miejscuDopłaty wymagane na miejscu: : 
koszty programowe: koszty programowe: 110 euro/os.110 euro/os. (rejs po Jeziorze Szkoderskim, wejście do Kotoru, Stary Bar, rejs Boka, wejście do muzeum Matka Boska, opłaty parkingowe, usługi przewodnickie, opłata klimatyczna), (rejs po Jeziorze Szkoderskim, wejście do Kotoru, Stary Bar, rejs Boka, wejście do muzeum Matka Boska, opłaty parkingowe, usługi przewodnickie, opłata klimatyczna),
płatne obowiązkowo u pilota w autokarze, nie podlegają rozliczeniu dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w autokarze: płatne obowiązkowo u pilota w autokarze, nie podlegają rozliczeniu dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w autokarze: 65€/os. 65€/os. opłata klimatyczna opłata klimatyczna 1€/os/dzień1€/os/dzień ; dzieci do 12 lat 50% ; dzieci do 12 lat 50%
kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna 1€/os/dzień1€/os/dzień  ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze  ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze 
Dostępne opcje zakwaterowaniaDostępne opcje zakwaterowania : : 
Zakwaterowanie znajduje się na Riwierze Czarnogórskiej w jednym obiekcie, typu willa lub pensjonat. Pokoje 2,3-osobowe, wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, TV, balkon. W obiektach brak ręczników.Zakwaterowanie znajduje się na Riwierze Czarnogórskiej w jednym obiekcie, typu willa lub pensjonat. Pokoje 2,3-osobowe, wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, TV, balkon. W obiektach brak ręczników.
W czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie. W czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie. pokój 2 osobowy pokój 2 osobowy pokój 3 osobowy pokój 3 osobowy pokój 1 osobowy lub dokwaterowanie* pokój 1 osobowy lub dokwaterowanie* * dokwaterowanie: * dokwaterowanie: osoby wybierając się pojedynczo, które w momencieosoby wybierając się pojedynczo, które w momencie
rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innejrezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej
rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą dorezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do
anulacji rezerwacji. anulacji rezerwacji. 
Dopłaty opcjonalneDopłaty opcjonalne: : 
Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7%Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7%
wartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianiewartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianie
Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
program jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych programprogram jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych program
obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego * dokwaterowanie (Warunki Uczestnictwa XVIII pkt. 3) cena nie obejmujeobejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego * dokwaterowanie (Warunki Uczestnictwa XVIII pkt. 3) cena nie obejmuje
dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ 
Przejazd AutokaremPrzejazd Autokarem : : 
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKARBiuro Podróży OSKAR  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty PremiumPremium  . .
Gwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski WGwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski W
przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUMULTRAPREMIUM oraz  oraz PREMIUMPREMIUM . W przypadku spiętrzenia . W przypadku spiętrzenia
sprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy isprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy i
wymogi Biura Podróży OSKAR. wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?  Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele
wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarówwyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarów  ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM posiadają podnóżki typu szezlong) posiadają podnóżki typu szezlong)
Największa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarachNajwiększa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarach
ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM klienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB wklienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB w
fotelach* fotelach* Połączenia antenowePołączenia antenowe  Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób.
Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu.Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Program ramowyProgram ramowy : : 
Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. (Od granicy Gorzyczki około 1500 km) Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. (Od granicy Gorzyczki około 1500 km) Dzień Dojazd do Czarnogóry w godzinachDzień Dojazd do Czarnogóry w godzinach
popołudniowych. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. popołudniowych. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. Dzień Śniadanie. Pobyt w Czarnogórze. Czas wolny - kąpiele, plażowanie, indywidualne zwiedzanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Śniadanie. Pobyt w Czarnogórze. Czas wolny - kąpiele, plażowanie, indywidualne zwiedzanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Dzień ((  Montenegro Tour Montenegro Tour
(Budva - Ce�nje - Njeguši - Kotor - Budva - około 110km) (Budva - Ce�nje - Njeguši - Kotor - Budva - około 110km) Śniadanie. Przejazd autobusem do centrum Śniadanie. Przejazd autobusem do centrum BudvyBudvy  . To dzień wycieczki, w którym poznamy Czarnogórę w pigułce. Tzw.  . To dzień wycieczki, w którym poznamy Czarnogórę w pigułce. Tzw. Montenegro TourMontenegro Tour pokaże pokaże
nam najpiękniejsze miejsca, które każdy musi zobaczyć odwiedzając ten kraj. Budva to letnia stolica Czarnogóry, turystyczne centrum Riwiery Budvańskiej z zabytkową starówką pełną wąskich,nam najpiękniejsze miejsca, które każdy musi zobaczyć odwiedzając ten kraj. Budva to letnia stolica Czarnogóry, turystyczne centrum Riwiery Budvańskiej z zabytkową starówką pełną wąskich,
klimatycznych uliczek. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi: Plac średniowiecznych kościołów, katedrę św. Jana, cerkiew Santa Maria in Punta, cytadelę, cerkiew św. Trójcy, mury miejskie, portklimatycznych uliczek. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi: Plac średniowiecznych kościołów, katedrę św. Jana, cerkiew Santa Maria in Punta, cytadelę, cerkiew św. Trójcy, mury miejskie, port
morski. Dowiemy się jak wyglądają lokalne dyskoteki i gdzie warto wypić dobrą kawę. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym (około 45 minut) wyruszamy w dalszą drogę do dawnej czarnogórskiejmorski. Dowiemy się jak wyglądają lokalne dyskoteki i gdzie warto wypić dobrą kawę. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym (około 45 minut) wyruszamy w dalszą drogę do dawnej czarnogórskiej
stolicy stolicy Ce�njeCe�nje  . Miasto to ukryte jest w krasowej dolinie w górach Lovćen. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi Monastyr Ce�nski, Pałac Króla Mikołaja czy też Cerkiew na Ćipurze. Dowiemy się . Miasto to ukryte jest w krasowej dolinie w górach Lovćen. W trakcie spaceru zobaczymy między innymi Monastyr Ce�nski, Pałac Króla Mikołaja czy też Cerkiew na Ćipurze. Dowiemy się
dlaczego Król Mikołaj był nazywany “Teściem Europy" czy też skąd w Czarnogórze wziął się pierwszy stół bilardowy. Po zakończonym zwiedzaniu, czas wolny (około 1h). Kolejnym celem naszej wycieczki jestdlaczego Król Mikołaj był nazywany “Teściem Europy" czy też skąd w Czarnogórze wziął się pierwszy stół bilardowy. Po zakończonym zwiedzaniu, czas wolny (około 1h). Kolejnym celem naszej wycieczki jest
malutka wioska malutka wioska NjegušiNjeguši  , która słynie przede wszystkim ze wspaniałej suszonej szynki pršut, co jest istotne, szynkę można spróbować w trakcie pobytu w wiosce (dodatkowo płatne). Wisienką na torcie , która słynie przede wszystkim ze wspaniałej suszonej szynki pršut, co jest istotne, szynkę można spróbować w trakcie pobytu w wiosce (dodatkowo płatne). Wisienką na torcie
naszej wycieczki jest zdecydowanie ostatni punkt programu czyli naszej wycieczki jest zdecydowanie ostatni punkt programu czyli KotorKotor , miasto które jako jedyne,od roku 1979, wpisane jest w Czarnogórze na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do celu dojedziemy , miasto które jako jedyne,od roku 1979, wpisane jest w Czarnogórze na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do celu dojedziemy
malowniczą trasą górską, tzw. czarnogórskimi serpentynami, z której rozpościera się przepiękny widok na panoramę Boki Kotorskiej. Kotor to perełka Adriatyku, czarnogórski Dubrovnik. Miasto kultury imalowniczą trasą górską, tzw. czarnogórskimi serpentynami, z której rozpościera się przepiękny widok na panoramę Boki Kotorskiej. Kotor to perełka Adriatyku, czarnogórski Dubrovnik. Miasto kultury i
sztuki. By poczuć klimat miasta warto pobłądzić wśród monumentalnych murów labiryntów wąskich uliczek i placyków. Podczas wspólnego spaceru zobaczymy między innymi bramę morską, plac broni,sztuki. By poczuć klimat miasta warto pobłądzić wśród monumentalnych murów labiryntów wąskich uliczek i placyków. Podczas wspólnego spaceru zobaczymy między innymi bramę morską, plac broni,
dom rodu Bezkuća, cerkiew św. Łukasza, Katedrę św Tryfuna, mury miejskie (czarnogórski mur chiński). Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny (około 1h) Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. dom rodu Bezkuća, cerkiew św. Łukasza, Katedrę św Tryfuna, mury miejskie (czarnogórski mur chiński). Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny (około 1h) Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. DzieńDzień
Śniadanie. Przejazd autobusem do miejscowości Śniadanie. Przejazd autobusem do miejscowości Virpazar,Virpazar, w której to wsiądziemy na stateczek i wyruszymy w rejs po największym jeziorze na Bałkanach, naturalnej granicy między Albanią, a Czarnogórą w której to wsiądziemy na stateczek i wyruszymy w rejs po największym jeziorze na Bałkanach, naturalnej granicy między Albanią, a Czarnogórą
- - Jeziorze SzkoderskimJeziorze Szkoderskim . Jezioro jest największym europejskim rezerwatem ptactwa – żyje tu 280 gatunków ptaków z których wiele jest na wymarciu oraz 40 gatunków ryb. Na terenie jeziora został . Jezioro jest największym europejskim rezerwatem ptactwa – żyje tu 280 gatunków ptaków z których wiele jest na wymarciu oraz 40 gatunków ryb. Na terenie jeziora został
również utworzony Park Narodowy w roku 1983. Po zakończonym rejsie chwila czasu wolnego na skosztowanie marynowanego karpia z Jeziora (około 40 minut). Później przejazd do miejscowości również utworzony Park Narodowy w roku 1983. Po zakończonym rejsie chwila czasu wolnego na skosztowanie marynowanego karpia z Jeziora (około 40 minut). Później przejazd do miejscowości StaryStary
BarBar - kiedyś wielkie centrum handlu konkurujące z Dubrovnikiem. W ruinach starożytnego miasta przeplatają się rzymskie zdobienia, czarnogórskie pałacyki, tureckie hammamy i włoska architektura. - kiedyś wielkie centrum handlu konkurujące z Dubrovnikiem. W ruinach starożytnego miasta przeplatają się rzymskie zdobienia, czarnogórskie pałacyki, tureckie hammamy i włoska architektura.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg Dzień Dzień Kaniony Czarnogóry Kaniony Czarnogóry Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub dla chętnych fakultet Kaniony Czarnogóry (dodatkowo płatny - 50euro/osoba, przy min. ilościŚniadanie. Czas wolny na plażowanie lub dla chętnych fakultet Kaniony Czarnogóry (dodatkowo płatny - 50euro/osoba, przy min. ilości
uczestników 25 ) . Sercem Czarnogóry jak sama nazwa wskazuje są przede wszystkim góry. Dzika, nieskażona przyroda przyciąga swym pięknem jak magnes. Dodatkowo nie wszyscy wiedzą, że w tymuczestników 25 ) . Sercem Czarnogóry jak sama nazwa wskazuje są przede wszystkim góry. Dzika, nieskażona przyroda przyciąga swym pięknem jak magnes. Dodatkowo nie wszyscy wiedzą, że w tym
małym kraju znajduje się najgłębszy kanion w Europie, małym kraju znajduje się najgłębszy kanion w Europie, Kanion rzeki TaryKanion rzeki Tary  . W trakcie naszej wycieczki krajoznawczej przejedziemy przez piękny płaskowyż niedaleko miejscowości  . W trakcie naszej wycieczki krajoznawczej przejedziemy przez piękny płaskowyż niedaleko miejscowości NikšićNikšić , by dojechać do , by dojechać do
jednego z osiemnastu jezior polodowcowych w górach Durmitor - Jeziora Czarnego (Crno Jezero). Jezioro znajduje się w niewielkiej miejscowości jednego z osiemnastu jezior polodowcowych w górach Durmitor - Jeziora Czarnego (Crno Jezero). Jezioro znajduje się w niewielkiej miejscowości ŽabljakŽabljak  , która znana jest nie tylko latem, ale i zimą , która znana jest nie tylko latem, ale i zimą
ponieważ to właśnie tutaj zjeżdżają się miłośnicy sportów zimowych, by poszusować po czarnogórskich trasach. Po zakończonym spacerze i wypoczynku nad jeziorem (około 1h) przejeżdżamy doponieważ to właśnie tutaj zjeżdżają się miłośnicy sportów zimowych, by poszusować po czarnogórskich trasach. Po zakończonym spacerze i wypoczynku nad jeziorem (około 1h) przejeżdżamy do
kolejnego punktu naszej wycieczki, którym jest Most na kolejnego punktu naszej wycieczki, którym jest Most na Đurđevića TariĐurđevića Tari  , jego wysokość mierzy ponad 170m. W trakcie czasu wolnego na moście, odważni mogą zobaczyć Kanion z zupełnie innej , jego wysokość mierzy ponad 170m. W trakcie czasu wolnego na moście, odważni mogą zobaczyć Kanion z zupełnie innej
perspektywy i zjechać na tyrolce (płatne dodatkowo, około 20 euro). Warto też przespacerować się mostem, zrobić zdjęcia i podziwiać najgłębszy kanion w Europie (trzeci najgłębszy kanion na świecie).perspektywy i zjechać na tyrolce (płatne dodatkowo, około 20 euro). Warto też przespacerować się mostem, zrobić zdjęcia i podziwiać najgłębszy kanion w Europie (trzeci najgłębszy kanion na świecie).
Kolejnym punktem naszego programu jest przejazd przez Kolejnym punktem naszego programu jest przejazd przez Kanion MoračaKanion Morača , w którym zatrzymamy się w Monastyrze Morača. W trakcie całego dnia wycieczki będziemy zatrzymywać się w punktach , w którym zatrzymamy się w Monastyrze Morača. W trakcie całego dnia wycieczki będziemy zatrzymywać się w punktach
widokowych, będzie też możliwość zjedzenia obiadu (dodatkowo płatne). Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. widokowych, będzie też możliwość zjedzenia obiadu (dodatkowo płatne). Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Rejs po Boce Kotorskiej Śniadanie. Przejazd autobusemDzień Rejs po Boce Kotorskiej Śniadanie. Przejazd autobusem
do miasta do miasta KotorKotor . W tym też mieście wsiadamy na statek i wyruszamy w malowniczy rejs po Boce Kotorskiej. Zatoka składa się z czterech mniejszych zalewów:  . W tym też mieście wsiadamy na statek i wyruszamy w malowniczy rejs po Boce Kotorskiej. Zatoka składa się z czterech mniejszych zalewów: Tivatskiego, Risańskiego, Kotorskiego iTivatskiego, Risańskiego, Kotorskiego i
HercegnovskiegoHercegnovskiego . Sama nazwa Boka pochodzi z włoskiego słowa bocca i oznacza usta. Dzięki naszej wycieczce będziemy mieli możliwość podziwiać bajkowy krajobraz czarnogórskiego wybrzeża i . Sama nazwa Boka pochodzi z włoskiego słowa bocca i oznacza usta. Dzięki naszej wycieczce będziemy mieli możliwość podziwiać bajkowy krajobraz czarnogórskiego wybrzeża i
odwiedzimy takie miejsca jak: Perast. Jest to małe miasteczko portowe położone w gminie Kotor. Niegdyś znajdowała się tu znana Szkoła Morska. Wychowała wielu słynnych kapitanów i ceniona była wodwiedzimy takie miejsca jak: Perast. Jest to małe miasteczko portowe położone w gminie Kotor. Niegdyś znajdowała się tu znana Szkoła Morska. Wychowała wielu słynnych kapitanów i ceniona była w
całej Europie. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej magicznych miejsc Boki Kotorskiej. Podpływamy do jedynej sztucznej wyspy na Adriatyku czyli całej Europie. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej magicznych miejsc Boki Kotorskiej. Podpływamy do jedynej sztucznej wyspy na Adriatyku czyli Matki Boskiej SkalnejMatki Boskiej Skalnej (Gospa od Škrpjela). Na (Gospa od Škrpjela). Na
wyspie zobaczymy i zwiedzimy malutki kościółek Katolicki i muzeum. Wyspa i jej położenie są na tyle piękne, że wiele par decyduje się na ślub właśnie w tym romantycznym, magicznym miejscu. Powyspie zobaczymy i zwiedzimy malutki kościółek Katolicki i muzeum. Wyspa i jej położenie są na tyle piękne, że wiele par decyduje się na ślub właśnie w tym romantycznym, magicznym miejscu. Po
wspólnym zwiedzaniu i krótkim czasie wolnym na zdjęcia (około 20 minut) wsiadamy z powrotem na statek. Kolejnym celem naszego rejsu jest wspólnym zwiedzaniu i krótkim czasie wolnym na zdjęcia (około 20 minut) wsiadamy z powrotem na statek. Kolejnym celem naszego rejsu jest Niebieska JaskiniaNiebieska Jaskinia (Plava Špilja). Swoją nazwę, jak i sławę (Plava Špilja). Swoją nazwę, jak i sławę
jaskinia zawdzięcza przepięknej grze światła i koloru, które tworzą niewiarygodny lazurowy błękit i głębię niebieskiego koloru wody. Dla chętnych istnieje możliwość wpłynięcia do jaskini na pontonach ijaskinia zawdzięcza przepięknej grze światła i koloru, które tworzą niewiarygodny lazurowy błękit i głębię niebieskiego koloru wody. Dla chętnych istnieje możliwość wpłynięcia do jaskini na pontonach i
kąpieli w jej wnętrzu. Na zakończenie wspaniałego rejsu udamy się do miasta kąpieli w jej wnętrzu. Na zakończenie wspaniałego rejsu udamy się do miasta Herceg NoviHerceg Novi - miasta kwiatów, miasta serbskiego pisarza Ivo Andrića, które zdecydowanie wyróżnia się swoją architekturą i - miasta kwiatów, miasta serbskiego pisarza Ivo Andrića, które zdecydowanie wyróżnia się swoją architekturą i
roślinnością gdyż wpływa ona na jego typowy śródziemnomorski charakter. Wycieczkę kończymy w mieście roślinnością gdyż wpływa ona na jego typowy śródziemnomorski charakter. Wycieczkę kończymy w mieście TivatTivat , skąd też odbiera nas autobus i zawozi do hotelu. Nocleg.  , skąd też odbiera nas autobus i zawozi do hotelu. Nocleg. Dzień Śniadanie. Wyjazd doDzień Śniadanie. Wyjazd do
Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. Dzień Dzień Przyjazd do Polski. Przyjazd do Polski. 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
przejazd autokarem klasy przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie:siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: 6 noclegów  6 noclegów wyżywienie BB:wyżywienie BB: 6 śniadań  6 śniadań ubezpieczenie SIGNAL IDUNA opiekę pilota realizację programu wubezpieczenie SIGNAL IDUNA opiekę pilota realizację programu w
oparciu o system TOUR GUIDE przejazd autokarem klasy oparciu o system TOUR GUIDE przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka(powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka
polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) przejazd autokarem klasypolskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) przejazd autokarem klasy
PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej(powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej
opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) 
Dostępne opcje wyżywieniaDostępne opcje wyżywienia : : 
Śniadania (w cenie) - serwowane; w godz. 07:00-09:00 Obiadokolacje serwowane (obowiązkowa dopłata przy rezerwacji lub w autokarze) napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne - serwowane, napojeŚniadania (w cenie) - serwowane; w godz. 07:00-09:00 Obiadokolacje serwowane (obowiązkowa dopłata przy rezerwacji lub w autokarze) napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne - serwowane, napoje
dodatkowo płatne; w godz. 19:00-21:00 dodatkowo płatne; w godz. 19:00-21:00 
Pakiet KomfortPakiet Komfort: : 
Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort.Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w
autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe orazautokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz
Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo 
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.ASignal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., na podstawie podpisanej umowy ., na podstawie podpisanej umowy
ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych iubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i
obejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowoobejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przyistnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przy
ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od choróbubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 UWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczeniaUWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczenia
odprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszaćodprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszać
bezpośrednio do Ubezpieczyciela.bezpośrednio do Ubezpieczyciela. ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące
sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymisportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
dokumentami: dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna  , dokument do pobrania: , dokument do pobrania:
Bezpieczne Rezerwacje Bezpieczne Rezerwacje Warunki Ubezpieczenia NNW na terenie PolskiWarunki Ubezpieczenia NNW na terenie Polski  , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A. , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A.
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Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny : : 
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowychJeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowych
3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 
Turystyczny Fundusz GwarancyjnyTurystyczny Fundusz Gwarancyjny : : 
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest doW związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest do
zapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowejzapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowej
rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu dorezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do
kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystycznykraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..
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