
AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Montenegro Beach Resort  Kraków 05.04.2022
12.04.2022 2039 PLN 4078 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2039.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2039.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Podgorica dnia 05.04.2022 godz. 10:45 - 12:45
Powrót: Wylot z Podgorica do Kraków dnia 12.04.2022 godz. 13:10 - 15:10
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Becici
Zakwaterowanie: Standard French Balcony Odległość od plaży: 87 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

4 Czarnogóra/Riviera Czarnogórska 
Kategoryzacja hotelu: 
Kategoria eximtours: 4* Kategoria lokalna:  4* 
Położenie: 
- Becici - przy plaży - w  pobliżu hotelu znajdują się dyskoteka, sklepy, centrum miasta, bary/restauracje, supermarket - ok 4 km  Park wodny Aqua Park Budva - ok 23 km od Lotniska Tivat - ok 25 km od
Kotor - ok 50 km od Parku Narodowego Lovćen - ok 62 km od Lotniska w  Podgoricy - ok 100 km od Dubrovnik   
Plaża: 
- prywatna, piaszczysta - leżaki i parasole bezpłatne 
Pokoje: 
Standard - ok 22 m2 - balkon francuski - klimatyzacja\ogrzewanie - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka, kapcie, szlafrok) - LCD TV, telefon, internet Wi-Fi - sejf, mini bar (płatny) 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatnie - basen zewnętrzny - basen wewnętrzny - leżaki i parasole przy basenie - ręczniki plażowe - siłownia - siatkówka - badminton - rzutki - dzienne i wieczorne animacje Płatne - centrum SPA
(zabiegi, masaże płatne) - sauna - bilard 
Dla dzieci: 
- brodzik - plac zabaw - mini klub - animacje dla dzieci 
Wyżywienie: 
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. Full Board (FB+) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu. Napoje do
kolacji bezpłatne (wybrane oraz limitowane).   
Restauracje i bary: 
- 2 restauracje - 4 bary - bar przy basenie 
Dodatkowe informacje: 
- 168 pokoi - całodobowa recepcja - winda - przechowalnia bagażu - internet Wi-Fi (bezpłatne) - sala telewizyjna - sala konferencyjna - bankomat - kantor - sejf (płatny) - pralnia (płatna)  - fryzjer (płatny) -
wypożyczalnia samochodów (płatna) - h�ps://montenegrostars.com/   
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Przeloty do Podgoricy: Kraków, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 100zł/osobę, Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/290 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną
dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) -
Usługa EXBAG - 100zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa   Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy
bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 380 PLN - 32 kg - 520 PLN Uwaga! Jeżeli

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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bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż
o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 180zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 330 PLN - 32 kg - 420 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż
lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę
(40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa. Przeloty do Tivatu: Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do
każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 380 PLN - 23 kg - 430 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa. 
Opis Kraju: 
Czarnogóra to doskonałe miejsce na wakacje dla całej rodziny. Jeden z najbardziej malowniczych krajów bałkańskich oferuje turystom wypoczynek w otoczeniu przepięknych krajobrazów, licznych
interesujących zabytków, a także krystalicznego Morza Adriatyckiego. Czarnogóra to państwo leżące w południowej Europie, które powstało po rozpadzie Czarnogóry i Serbii. Znajduje się u wybrzeży Morza
Adriatyckiego, w otoczeniu Chorwacji, Kosowa, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. Czarnogóra to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów głównie ze względu na komfortowy transport, np.
samochodem czy liniami lotniczymi, ciepły klimat oraz szeroki wybór różnorodnych atrakcji turystycznych. Wakacje w Czarnogórze to propozycja dla miłośników spokojnego wypoczynku, jak i aktywnych form
spędzania wolnego czasu. Kraj, nazywany czarną perłą Bałkanów, może się pochwalić bardzo urozmaiconym krajobrazem. Wizytówką Czarnogóry jest największa zatoka Morza Adriatyckiego Boka Kotorska,
z przepięknymi plażami i otoczona malowniczymi górami. Wzdłuż Riwiery Czarnogórskiej ulokowane są popularne kurorty, takie jak: Herceg Novi, Igalo, Bijela, Budva czy Ulcinj - doskonała baza wypadowa
do Albanii.Kultura i obyczajeCzarnogóra jest państwem wieloetnicznym, na jej terenie mieszkają zarówno Czarnogórcy i Serbowie, jak i Albańczycy i Chorwaci. Językiem urzędowym jest język czarnogórski.
Większość społeczeństwa jest wyznania prawosławnego, jednak w Czarnogórze mieszkają także wyznawcy islamu, których największe skupisko znajduje się na północy kraju. W miejscach ich zamieszkania
można podziwiać orientalną architekturę. Kraj zachwyca również tradycją związaną z muzyką. Kuchnia czarnogórskaMieszkańcy Czarnogóry są bardzo gościnni i chętnie częstują przyjezdnych smacznymi
trunkami i daniami charakterystycznymi dla ich dość zróżnicowanej kuchni. Każdy region kraju ma własne tradycyjne potrawy, głównie oparte na owocach morza oraz mięsie. Spędzając wczasy w
Czarnogórze, warto spróbować takich specjałów, jak: ćevapčići (grillowana wołowina i wieprzowina podawana w picie), popeci na podgorički način (rolada faszerowana serem i szynką), pljeskavica
(pikantne wieprzowo-wołowe mięso w formie hamburgera), pršut (wędzona suszona szynka wieprzowa), ražnjići (szaszłyk z grilla). W Czarnogórze popularne są również sałatki, wśród których najbardziej
popularne to: sałatka bałkańska (ze świeżych ogórków, sera i pomidorów), kačamak (z ziemniaków, kajmaku i białego sera). Czarnogóra dla aktywnychCzarnogóra to miejsce, gdzie znajdą coś dla siebie
również miłośnicy aktywnego wypoczynku. Do popularnych atrakcji turystycznych należą między innymi: ra�ing kanionem rzeki Pivy czy rzeką Tarą, rejsy po Jeziorze Szkoderskim (jednym z największych na
Bałkanach), wycieczki rowerowe oraz piesze po Parku Narodowym Lovcen oraz Górach Przeklętych. Czarną perłę Bałkanów wyróżnia również malowniczy i zróżnicowany krajobraz, a także liczne zabytki,
które warto zobaczyć. Miłośnicy zwiedzania mogą wybrać się np. do Kotoru, portowego miasteczka położonego w południowo-zachodniej części Czarnogóry, gdzie można podziwiać twierdzę św. Jana czy
Zatokę Kotorską, przez wielu nazywaną Fiordem Południa. Ciekawymi miejscami, które warto odwiedzić, są również: urokliwe miasteczko Stary Bar, prawosławny klasztor Monastyr Ostrog czy malownicza
wysepka Sve� Stefan.Co warto kupić podczas wakacji w Czarnogórze?Spędzając wczasy w Czarnogórze, warto zainteresować się lokalnymi wyrobami. Na uwagę zasługują przede wszystkim czarnogórskie
sery (krowie, kozie, owcze), które można kupić nie tylko w zwykłych sklepach spożywczych, lecz także na małych targach i ryneczkach. Do najpopularniejszych z nich należą: ser Durmitor kajmak, Njeguski,
Kucki. Czarnogóra słynie również z lokalnych wyrobów wysokoprocentowych, zwłaszcza rakiji, takich jak: Lozovacą (z winogron) czy Pelinkovac bądź Sljivovica (wytwarzana ze śliwek) oraz wyśmienitego
wina, np.: Krstac, Kratosija, Perla Nera, Vranac, Vranac Pro Corde.Pogoda w CzarnogórzeW Czarnogórze wyróżnia się 3 strefy klimatyczne: alpejską - w górach, kontynentalną - w centralnej części kraju oraz
śródziemnomorską - nad morzem. Nad Adriatykiem sezon turystyczny trwa od początku maja do końca października. Do najcieplejszych miesięcy w roku należą lipiec i sierpień. Wówczas średnia
temperatura powietrza utrzymuje się w granicach około 28 stopni Celsjusza, z kolei temperatura wody - około 24 stopni Celsjusza, co sprzyja kąpielom. Idealnym terminem na wakacje w Czarnogórze jest
czerwiec lub wrzesień, kiedy jest ciepło, ale nie dokucza upał.Przydatne zwroty Da - tak Ne - nie Hvala - dziękuję Izvolite - proszę Dobar dan - dzień dobry Do viđenja - do widzenia Dobro veče - dobry wieczór
Laku noć - dobranocDlaczego Czarnogóra?Czarnogóra to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów bałkańskich. Turystów z całego świata przyciąga tam malowniczy i zróżnicowany krajobraz, zabytkowe
miasteczka oraz szereg różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Czarnogórska, mająca wyjątkowo rozwinięte zaplecze turystyczne, a także bogatą bazę
noclegową, która zadowoli nawet najbardziej wymagającego podróżnika. Jednymi z największych kurortów w Czarnogórze są Igalo oraz Herceg Novi. Miejscem, które również warto odwiedzić, jest także
Budva - z malowniczą starówką oraz licznymi barami, klimatycznymi knajpkami i dyskotekami. Czarnogóra to również wymarzone miejsce na wypoczynek dla miłośników przyrody. Na jego powierzchni
znajduje się Park Narodowy Lovcen, zamieszkały przez blisko 280 różnorodnych gatunków ptaków, najwyższy szczyt Š�rovnik oraz największe bałkańskie Jezioro Szkoderskie. Informacje
praktyczne Wymagane dokumenty Na teren Czarnogóry każdy obywatel Polski może wjechać, posiadając ważny dowód osobisty, na czas do 30 dni. Z kolei osoby przyjezdne planujące dłuższy pobyt na
terenie tego kraju, czyli powyżej 30 dni (do 90 dni), muszą mieć ważny paszport (na 3 miesiące do przodu). Wiza wymagana jest, gdy pobyt w Czarnogórze przekraczać będzie 90 dni. Wówczas po niezbędne
dokumenty należy udać się do Ambasady Czarnogóry w Warszawie.WalutaWalutą obowiązującą w Czarnogórze jest euro. 1 euro to ok. 4,3 zł.CenyWoda mineralna kosztuje w przeliczeniu około 4,3 zł, sok
pomarańczowy około 5 zł, herbata około 9 zł, piwo około 4 zł, bagietka około 2 zł.CzasCzas środkowoeuropejski standardowy.Napięcie220V/50Hz (gniazdka europejskie).SzczepieniaZgodnie z Programem
szczepień ochronnych (PSO) 2019 szczepienia rutynowe, jakie zaleca się wykonać wszystkim nieuodpornionym dorosłym, to: szczepienia przeciwko meningokokom, grypie, WZW typu B, ospie wietrznej,
odrze/śwince/różyczce (MMR), pneumokokom. WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacychAmbasady Ambasada Czarnogóry w Warszawie Montenegrin Embassy in Warsaw, Poland Aleje Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa
Poland Tel.: (+48) 22 319 56 70 Faks: (+48) 22 319 56 74 e-mail: poland@mfa.gov.me  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze Czarnogóra, Podgorica, Kozaračka 79, 81000 Tel.: +382 20 608 320,
+382 67 326 071 Fax. +382 20 658 581 e-mail: podgorica.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.podgorica.msz.gov.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Rivijera  Kraków 05.04.2022
12.04.2022 2169 PLN 4338 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2169.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2169.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Podgorica dnia 05.04.2022 godz. 10:45 - 12:45
Powrót: Wylot z Podgorica do Kraków dnia 12.04.2022 godz. 13:10 - 15:10
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Petrovac
Zakwaterowanie: Standard Balcony Odległość od plaży: 164 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

4 Czarnogóra/Riviera Czarnogórska 
Kategoryzacja hotelu: 
kategoria lokalna 4* kategoria Exim Tours 4* 
Położenie: 
Petrovac - w pobliżu hotelu znajdują się bary/restauracje, centrum miasta, supermarket i przystanek autobusowy -  ok. 30 m przy plaży Petrovac -  ok. 300 m od plaży Lucice -  ok. 12 km od lotniska Tivat - 
ok. 18 km Budva -  ok. 22 km Bar -  ok. 55 km Podgorica 
Plaża: 
- żwirowa - serwis plażowy płatny 
Pokoje: 
Pokoje typu Family room (ok.35 m)sypialnia + pokój dzienny, oddzielone przesuwanymi drzwiami - TV sat - klimatyzacja - telefon, lodówka/mini bar - łazienka (prysznic, WC, suszarka do włosów) - sejf -
balkon/taras Pokoje typu Junior Suite (ok. 35 m),przestronny pokój sypialniano - dzienny, wyposażone, jak pokoje Family.Pokoje typu Standard Balcony (ok.23 m). 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatnie - basen zewnętrzny - leżaki i parasole przy basenie - siłownia - ręczniki plażowe - muzyka na żywo Płatne - centrum SPA (zabiegi, masaże płatne) - sala gier - kort tenisowy 
Dla dzieci: 
- brodzik - plac zabaw - mini klub - łóżeczka dla dzieci - wysokie krzesełka w restauracji - animacje 
Wyżywienie: 
HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. 
Restauracje i bary: 
- restauracja główna (bufet) - restauracja a'la carte -  bar 
Dodatkowe informacje: 
- ogród - ostatnia częściowa renowacja 2014 r. - 2 budynki, 3 piętra, windy - 91 pokoi - 24 h recepcja - wypożyczalnia samochodów - parking - pralnia - sklep z pamiątkami - przechowalnia bagaży
www.hotel-rivijera-montenegro.com 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Przeloty do Podgoricy: Kraków, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 100zł/osobę, Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/290 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną
dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) -
Usługa EXBAG - 100zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa   Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy
bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 380 PLN - 32 kg - 520 PLN Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż
o wadze 10 kg

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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(55x40x23) - Usługa EXBAG - 180zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 330 PLN - 32 kg - 420 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe
usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Przeloty do
Tivatu: Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 380 PLN - 23 kg - 430 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. 
Opis Kraju: 
Czarnogóra to doskonałe miejsce na wakacje dla całej rodziny. Jeden z najbardziej malowniczych krajów bałkańskich oferuje turystom wypoczynek w otoczeniu przepięknych krajobrazów, licznych
interesujących zabytków, a także krystalicznego Morza Adriatyckiego. Czarnogóra to państwo leżące w południowej Europie, które powstało po rozpadzie Czarnogóry i Serbii. Znajduje się u wybrzeży Morza
Adriatyckiego, w otoczeniu Chorwacji, Kosowa, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. Czarnogóra to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów głównie ze względu na komfortowy transport, np.
samochodem czy liniami lotniczymi, ciepły klimat oraz szeroki wybór różnorodnych atrakcji turystycznych. Wakacje w Czarnogórze to propozycja dla miłośników spokojnego wypoczynku, jak i aktywnych form
spędzania wolnego czasu. Kraj, nazywany czarną perłą Bałkanów, może się pochwalić bardzo urozmaiconym krajobrazem. Wizytówką Czarnogóry jest największa zatoka Morza Adriatyckiego Boka Kotorska,
z przepięknymi plażami i otoczona malowniczymi górami. Wzdłuż Riwiery Czarnogórskiej ulokowane są popularne kurorty, takie jak: Herceg Novi, Igalo, Bijela, Budva czy Ulcinj - doskonała baza wypadowa
do Albanii.Kultura i obyczajeCzarnogóra jest państwem wieloetnicznym, na jej terenie mieszkają zarówno Czarnogórcy i Serbowie, jak i Albańczycy i Chorwaci. Językiem urzędowym jest język czarnogórski.
Większość społeczeństwa jest wyznania prawosławnego, jednak w Czarnogórze mieszkają także wyznawcy islamu, których największe skupisko znajduje się na północy kraju. W miejscach ich zamieszkania
można podziwiać orientalną architekturę. Kraj zachwyca również tradycją związaną z muzyką. Kuchnia czarnogórskaMieszkańcy Czarnogóry są bardzo gościnni i chętnie częstują przyjezdnych smacznymi
trunkami i daniami charakterystycznymi dla ich dość zróżnicowanej kuchni. Każdy region kraju ma własne tradycyjne potrawy, głównie oparte na owocach morza oraz mięsie. Spędzając wczasy w
Czarnogórze, warto spróbować takich specjałów, jak: ćevapčići (grillowana wołowina i wieprzowina podawana w picie), popeci na podgorički način (rolada faszerowana serem i szynką), pljeskavica
(pikantne wieprzowo-wołowe mięso w formie hamburgera), pršut (wędzona suszona szynka wieprzowa), ražnjići (szaszłyk z grilla). W Czarnogórze popularne są również sałatki, wśród których najbardziej
popularne to: sałatka bałkańska (ze świeżych ogórków, sera i pomidorów), kačamak (z ziemniaków, kajmaku i białego sera). Czarnogóra dla aktywnychCzarnogóra to miejsce, gdzie znajdą coś dla siebie
również miłośnicy aktywnego wypoczynku. Do popularnych atrakcji turystycznych należą między innymi: ra�ing kanionem rzeki Pivy czy rzeką Tarą, rejsy po Jeziorze Szkoderskim (jednym z największych na
Bałkanach), wycieczki rowerowe oraz piesze po Parku Narodowym Lovcen oraz Górach Przeklętych. Czarną perłę Bałkanów wyróżnia również malowniczy i zróżnicowany krajobraz, a także liczne zabytki,
które warto zobaczyć. Miłośnicy zwiedzania mogą wybrać się np. do Kotoru, portowego miasteczka położonego w południowo-zachodniej części Czarnogóry, gdzie można podziwiać twierdzę św. Jana czy
Zatokę Kotorską, przez wielu nazywaną Fiordem Południa. Ciekawymi miejscami, które warto odwiedzić, są również: urokliwe miasteczko Stary Bar, prawosławny klasztor Monastyr Ostrog czy malownicza
wysepka Sve� Stefan.Co warto kupić podczas wakacji w Czarnogórze?Spędzając wczasy w Czarnogórze, warto zainteresować się lokalnymi wyrobami. Na uwagę zasługują przede wszystkim czarnogórskie
sery (krowie, kozie, owcze), które można kupić nie tylko w zwykłych sklepach spożywczych, lecz także na małych targach i ryneczkach. Do najpopularniejszych z nich należą: ser Durmitor kajmak, Njeguski,
Kucki. Czarnogóra słynie również z lokalnych wyrobów wysokoprocentowych, zwłaszcza rakiji, takich jak: Lozovacą (z winogron) czy Pelinkovac bądź Sljivovica (wytwarzana ze śliwek) oraz wyśmienitego
wina, np.: Krstac, Kratosija, Perla Nera, Vranac, Vranac Pro Corde.Pogoda w CzarnogórzeW Czarnogórze wyróżnia się 3 strefy klimatyczne: alpejską - w górach, kontynentalną - w centralnej części kraju oraz
śródziemnomorską - nad morzem. Nad Adriatykiem sezon turystyczny trwa od początku maja do końca października. Do najcieplejszych miesięcy w roku należą lipiec i sierpień. Wówczas średnia
temperatura powietrza utrzymuje się w granicach około 28 stopni Celsjusza, z kolei temperatura wody - około 24 stopni Celsjusza, co sprzyja kąpielom. Idealnym terminem na wakacje w Czarnogórze jest
czerwiec lub wrzesień, kiedy jest ciepło, ale nie dokucza upał.Przydatne zwroty Da - tak Ne - nie Hvala - dziękuję Izvolite - proszę Dobar dan - dzień dobry Do viđenja - do widzenia Dobro veče - dobry wieczór
Laku noć - dobranocDlaczego Czarnogóra?Czarnogóra to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów bałkańskich. Turystów z całego świata przyciąga tam malowniczy i zróżnicowany krajobraz, zabytkowe
miasteczka oraz szereg różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Czarnogórska, mająca wyjątkowo rozwinięte zaplecze turystyczne, a także bogatą bazę
noclegową, która zadowoli nawet najbardziej wymagającego podróżnika. Jednymi z największych kurortów w Czarnogórze są Igalo oraz Herceg Novi. Miejscem, które również warto odwiedzić, jest także
Budva - z malowniczą starówką oraz licznymi barami, klimatycznymi knajpkami i dyskotekami. Czarnogóra to również wymarzone miejsce na wypoczynek dla miłośników przyrody. Na jego powierzchni
znajduje się Park Narodowy Lovcen, zamieszkały przez blisko 280 różnorodnych gatunków ptaków, najwyższy szczyt Š�rovnik oraz największe bałkańskie Jezioro Szkoderskie. Informacje
praktyczne Wymagane dokumenty Na teren Czarnogóry każdy obywatel Polski może wjechać, posiadając ważny dowód osobisty, na czas do 30 dni. Z kolei osoby przyjezdne planujące dłuższy pobyt na
terenie tego kraju, czyli powyżej 30 dni (do 90 dni), muszą mieć ważny paszport (na 3 miesiące do przodu). Wiza wymagana jest, gdy pobyt w Czarnogórze przekraczać będzie 90 dni. Wówczas po niezbędne
dokumenty należy udać się do Ambasady Czarnogóry w Warszawie.WalutaWalutą obowiązującą w Czarnogórze jest euro. 1 euro to ok. 4,3 zł.CenyWoda mineralna kosztuje w przeliczeniu około 4,3 zł, sok
pomarańczowy około 5 zł, herbata około 9 zł, piwo około 4 zł, bagietka około 2 zł.CzasCzas środkowoeuropejski standardowy.Napięcie220V/50Hz (gniazdka europejskie).SzczepieniaZgodnie z Programem
szczepień ochronnych (PSO) 2019 szczepienia rutynowe, jakie zaleca się wykonać wszystkim nieuodpornionym dorosłym, to: szczepienia przeciwko meningokokom, grypie, WZW typu B, ospie wietrznej,
odrze/śwince/różyczce (MMR), pneumokokom. WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacychAmbasady Ambasada Czarnogóry w Warszawie Montenegrin Embassy in Warsaw, Poland Aleje Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa
Poland Tel.: (+48) 22 319 56 70 Faks: (+48) 22 319 56 74 e-mail: poland@mfa.gov.me  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze Czarnogóra, Podgorica, Kozaračka 79, 81000 Tel.: +382 20 608 320,
+382 67 326 071 Fax. +382 20 658 581 e-mail: podgorica.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.podgorica.msz.gov.pl
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Oferta 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Carine Delfin Bijela (Ex. Iberostar Bijela Delfin)  Kraków 05.04.2022
12.04.2022 2349 PLN 4698 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2349.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2349.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Podgorica dnia 05.04.2022 godz. 10:45 - 12:45
Powrót: Wylot z Podgorica do Kraków dnia 12.04.2022 godz. 13:10 - 15:10
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Bijela
Zakwaterowanie: standard triple room balcony Odległość od plaży: 27 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl] 
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4 Czarnogóra/Riviera Czarnogórska 
Kategoryzacja hotelu: 
- kat. Exim Tours 4* - kat. Lokalna 4* 
Położenie: 
- Bijela - ok. 10 m od plaży - ok. 4 km od miejscowości Perast - ok. 31 km od Kotoru - ok. 32 km od Budvy - ok. 44 km od Parku Narodowego Lovcen - ok. 61 km od Dubrownika - ok. 120 km od lotniska w
Podgoricy 
Plaża: 
- piaszczysto-żwirowa, publiczna, pla�orma z leżakami - leżaki i parasole oraz ręczniki plażowe (płatne) 
Pokoje: 
Pokój standardowy - ok. 22 m2 - widok na góry - klimatyzacja, TV-SAT - telefon, mini bar/lodówka - internet Wi-Fi (bezpłatny) - sejf (bezpłatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) -
balkon/taras - pokoje z widokiem na morze za dopłatą Pokój rodzinny - ok. 28 m2 - pozostałe wyposażenie jak w pokoju standardowym   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
bezpłatnie: - muzyka na żywo - basen zewnętrzny, leżaki i parasole przy basenie - basen kryty - siłownia - zajęcia jogi Płatne: - SPA, zabiegi kosmetyczne i masaże - bilard - rzutki - tenis stołowy - sporty
wodne na plaży 
Dla dzieci: 
- brodzik - sala zabaw - plac zabaw 
Wyżywienie: 
All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia. Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są bezpłatnie w godzinach wyznaczonych przez hotel.   
Restauracje i bary: 
- restauracja - bar w lobby, snack bar 
Dodatkowe informacje: 
- wybudowany w 2013 r., wyremontowany w 2016 r. - 202 pokoje - całodobowa recepcja z lobby - 5 wind - sala TV - mini market, sklepy z pamiątkami - dyskoteka - kasyno - internet Wi-Fi  (bezpłatny) - sejf
na recepcji (płatny) - przechowalnia bagażu - wypożyczalnia samochodów i rowerów - parking (płatny) - najbliższy sklep ok. 300 m od hotelu - h�ps://www.iberostar.com/en/hotels/herceg-novi/iberostar-
bijela-delfin/ 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Przeloty do Podgoricy: Kraków, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 100zł/osobę, Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/290 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną
dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) -
Usługa EXBAG - 100zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa   Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy
bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej
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rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 380 PLN - 32 kg - 520 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu
rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 180zł/osobę Do
każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 330 PLN - 32 kg - 420 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu
rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia
bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Przeloty do Tivatu: Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena
zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 380 PLN - 23 kg - 430 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. 
Opis Kraju: 
Czarnogóra to doskonałe miejsce na wakacje dla całej rodziny. Jeden z najbardziej malowniczych krajów bałkańskich oferuje turystom wypoczynek w otoczeniu przepięknych krajobrazów, licznych
interesujących zabytków, a także krystalicznego Morza Adriatyckiego. Czarnogóra to państwo leżące w południowej Europie, które powstało po rozpadzie Czarnogóry i Serbii. Znajduje się u wybrzeży Morza
Adriatyckiego, w otoczeniu Chorwacji, Kosowa, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. Czarnogóra to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów głównie ze względu na komfortowy transport, np.
samochodem czy liniami lotniczymi, ciepły klimat oraz szeroki wybór różnorodnych atrakcji turystycznych. Wakacje w Czarnogórze to propozycja dla miłośników spokojnego wypoczynku, jak i aktywnych form
spędzania wolnego czasu. Kraj, nazywany czarną perłą Bałkanów, może się pochwalić bardzo urozmaiconym krajobrazem. Wizytówką Czarnogóry jest największa zatoka Morza Adriatyckiego Boka Kotorska,
z przepięknymi plażami i otoczona malowniczymi górami. Wzdłuż Riwiery Czarnogórskiej ulokowane są popularne kurorty, takie jak: Herceg Novi, Igalo, Bijela, Budva czy Ulcinj - doskonała baza wypadowa
do Albanii.Kultura i obyczajeCzarnogóra jest państwem wieloetnicznym, na jej terenie mieszkają zarówno Czarnogórcy i Serbowie, jak i Albańczycy i Chorwaci. Językiem urzędowym jest język czarnogórski.
Większość społeczeństwa jest wyznania prawosławnego, jednak w Czarnogórze mieszkają także wyznawcy islamu, których największe skupisko znajduje się na północy kraju. W miejscach ich zamieszkania
można podziwiać orientalną architekturę. Kraj zachwyca również tradycją związaną z muzyką. Kuchnia czarnogórskaMieszkańcy Czarnogóry są bardzo gościnni i chętnie częstują przyjezdnych smacznymi
trunkami i daniami charakterystycznymi dla ich dość zróżnicowanej kuchni. Każdy region kraju ma własne tradycyjne potrawy, głównie oparte na owocach morza oraz mięsie. Spędzając wczasy w
Czarnogórze, warto spróbować takich specjałów, jak: ćevapčići (grillowana wołowina i wieprzowina podawana w picie), popeci na podgorički način (rolada faszerowana serem i szynką), pljeskavica
(pikantne wieprzowo-wołowe mięso w formie hamburgera), pršut (wędzona suszona szynka wieprzowa), ražnjići (szaszłyk z grilla). W Czarnogórze popularne są również sałatki, wśród których najbardziej
popularne to: sałatka bałkańska (ze świeżych ogórków, sera i pomidorów), kačamak (z ziemniaków, kajmaku i białego sera). Czarnogóra dla aktywnychCzarnogóra to miejsce, gdzie znajdą coś dla siebie
również miłośnicy aktywnego wypoczynku. Do popularnych atrakcji turystycznych należą między innymi: ra�ing kanionem rzeki Pivy czy rzeką Tarą, rejsy po Jeziorze Szkoderskim (jednym z największych na
Bałkanach), wycieczki rowerowe oraz piesze po Parku Narodowym Lovcen oraz Górach Przeklętych. Czarną perłę Bałkanów wyróżnia również malowniczy i zróżnicowany krajobraz, a także liczne zabytki,
które warto zobaczyć. Miłośnicy zwiedzania mogą wybrać się np. do Kotoru, portowego miasteczka położonego w południowo-zachodniej części Czarnogóry, gdzie można podziwiać twierdzę św. Jana czy
Zatokę Kotorską, przez wielu nazywaną Fiordem Południa. Ciekawymi miejscami, które warto odwiedzić, są również: urokliwe miasteczko Stary Bar, prawosławny klasztor Monastyr Ostrog czy malownicza
wysepka Sve� Stefan.Co warto kupić podczas wakacji w Czarnogórze?Spędzając wczasy w Czarnogórze, warto zainteresować się lokalnymi wyrobami. Na uwagę zasługują przede wszystkim czarnogórskie
sery (krowie, kozie, owcze), które można kupić nie tylko w zwykłych sklepach spożywczych, lecz także na małych targach i ryneczkach. Do najpopularniejszych z nich należą: ser Durmitor kajmak, Njeguski,
Kucki. Czarnogóra słynie również z lokalnych wyrobów wysokoprocentowych, zwłaszcza rakiji, takich jak: Lozovacą (z winogron) czy Pelinkovac bądź Sljivovica (wytwarzana ze śliwek) oraz wyśmienitego
wina, np.: Krstac, Kratosija, Perla Nera, Vranac, Vranac Pro Corde.Pogoda w CzarnogórzeW Czarnogórze wyróżnia się 3 strefy klimatyczne: alpejską - w górach, kontynentalną - w centralnej części kraju oraz
śródziemnomorską - nad morzem. Nad Adriatykiem sezon turystyczny trwa od początku maja do końca października. Do najcieplejszych miesięcy w roku należą lipiec i sierpień. Wówczas średnia
temperatura powietrza utrzymuje się w granicach około 28 stopni Celsjusza, z kolei temperatura wody - około 24 stopni Celsjusza, co sprzyja kąpielom. Idealnym terminem na wakacje w Czarnogórze jest
czerwiec lub wrzesień, kiedy jest ciepło, ale nie dokucza upał.Przydatne zwroty Da - tak Ne - nie Hvala - dziękuję Izvolite - proszę Dobar dan - dzień dobry Do viđenja - do widzenia Dobro veče - dobry wieczór
Laku noć - dobranocDlaczego Czarnogóra?Czarnogóra to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów bałkańskich. Turystów z całego świata przyciąga tam malowniczy i zróżnicowany krajobraz, zabytkowe
miasteczka oraz szereg różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Czarnogórska, mająca wyjątkowo rozwinięte zaplecze turystyczne, a także bogatą bazę
noclegową, która zadowoli nawet najbardziej wymagającego podróżnika. Jednymi z największych kurortów w Czarnogórze są Igalo oraz Herceg Novi. Miejscem, które również warto odwiedzić, jest także
Budva - z malowniczą starówką oraz licznymi barami, klimatycznymi knajpkami i dyskotekami. Czarnogóra to również wymarzone miejsce na wypoczynek dla miłośników przyrody. Na jego powierzchni
znajduje się Park Narodowy Lovcen, zamieszkały przez blisko 280 różnorodnych gatunków ptaków, najwyższy szczyt Š�rovnik oraz największe bałkańskie Jezioro Szkoderskie. Informacje
praktyczne Wymagane dokumenty Na teren Czarnogóry każdy obywatel Polski może wjechać, posiadając ważny dowód osobisty, na czas do 30 dni. Z kolei osoby przyjezdne planujące dłuższy pobyt na
terenie tego kraju, czyli powyżej 30 dni (do 90 dni), muszą mieć ważny paszport (na 3 miesiące do przodu). Wiza wymagana jest, gdy pobyt w Czarnogórze przekraczać będzie 90 dni. Wówczas po niezbędne
dokumenty należy udać się do Ambasady Czarnogóry w Warszawie.WalutaWalutą obowiązującą w Czarnogórze jest euro. 1 euro to ok. 4,3 zł.CenyWoda mineralna kosztuje w przeliczeniu około 4,3 zł, sok
pomarańczowy około 5 zł, herbata około 9 zł, piwo około 4 zł, bagietka około 2 zł.CzasCzas środkowoeuropejski standardowy.Napięcie220V/50Hz (gniazdka europejskie).SzczepieniaZgodnie z Programem
szczepień ochronnych (PSO) 2019 szczepienia rutynowe, jakie zaleca się wykonać wszystkim nieuodpornionym dorosłym, to: szczepienia przeciwko meningokokom, grypie, WZW typu B, ospie wietrznej,
odrze/śwince/różyczce (MMR), pneumokokom. WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacychAmbasady Ambasada Czarnogóry w Warszawie Montenegrin Embassy in Warsaw, Poland Aleje Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa
Poland Tel.: (+48) 22 319 56 70 Faks: (+48) 22 319 56 74 e-mail: poland@mfa.gov.me  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze Czarnogóra, Podgorica, Kozaračka 79, 81000 Tel.: +382 20 608 320,
+382 67 326 071 Fax. +382 20 658 581 e-mail: podgorica.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.podgorica.msz.gov.pl
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Oferta 4

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Carine Delfin Bijela (Ex. Iberostar Bijela Delfin)  Kraków 05.04.2022
12.04.2022 2349 PLN 4698 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2349.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2349.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Podgorica dnia 05.04.2022 godz. 10:45 - 12:45
Powrót: Wylot z Podgorica do Kraków dnia 12.04.2022 godz. 13:10 - 15:10
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Bijela
Zakwaterowanie: standard double room mountainview balcony Odległość od plaży: 27 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

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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Oferta 5

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Iberostar Bellevue  Kraków 05.04.2022
12.04.2022 2419 PLN 4838 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2419.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2419.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Podgorica dnia 05.04.2022 godz. 10:45 - 12:45
Powrót: Wylot z Podgorica do Kraków dnia 12.04.2022 godz. 13:10 - 15:10
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Budva
Zakwaterowanie: standard double room Odległość od plaży: 103 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl] 
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4 Czarnogóra/Riviera Czarnogórska 
Położenie: 
- Budva - ok. 2 km do centrum miejscowości - w pobliżu sklepy, bary, restauracje - przystanek autobusu ok. 300 m 
Plaża: 
- ok. 50 m od plaży   - plaża prywatna, piaszczysto żwirowa - leżaki, materace, parasole płatne 
Pokoje: 
DBL - ok. 23 m - łóżko podwójne lub 2 pojedyncze - TV - SAT - telefon - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy internet -sejf dodatkowo płatny - klimatyzacja - balkon lub
taras - pokoje z widokiem na ogród i na morze za dodatkową opłatą Superior Family room - ok 33 m -  łózko podwójne, lub 2 pojedyncze - 2 rozkładane sofy - TV - SAT - telefon - łazienka (wanna/prysznic,
WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy internet -sejf dodatkowo płatny - klimatyzacja - balkon lub taras 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
bezpłatne: - 2 baseny zewnętrzne (leżaki , parasole bezpłatnie) - basen wewnętrzny - kort tenisowy - tenis stołowy - wieczorne animacje - muzyka na żywo Dodatkowo płatne: - sauna - spa - masaże -
łaźnia turecka - solarium - sporty wodne na plaży 
Dla dzieci: 
- brodzik - pokój gier - plac zabaw - mini klub 
Wyżywienie: 
AI (All Inclusive) - śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu. Przekąski, so� drinki, piwo, wino oraz lokalne alkohole w wyznaczonych barach i godzinach.   
Restauracje i bary: 
- restauracja główna - restauracja międzynarodowa - fast food - 7 barów   
Dodatkowe informacje: 
- 579 pokojów - parking w zależności od dostępności bezpłatnie - hotel nie akceptuje zwierząt - taksa klimatyczna ok. 1,60 EUR/dziennie - zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 12:00 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Przeloty do Podgoricy: Kraków, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 100zł/osobę, Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/290 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną
dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) -
Usługa EXBAG - 100zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 240 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa   Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy
bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 380 PLN - 32 kg - 520 PLN Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż
o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 180zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 330 PLN - 32 kg - 420 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż
lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę
(40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
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dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Przeloty do Tivatu: Berlin Brandenburg
(EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia
bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 380 PLN - 23 kg - 430 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. 
Opis Kraju: 
Czarnogóra to doskonałe miejsce na wakacje dla całej rodziny. Jeden z najbardziej malowniczych krajów bałkańskich oferuje turystom wypoczynek w otoczeniu przepięknych krajobrazów, licznych
interesujących zabytków, a także krystalicznego Morza Adriatyckiego. Czarnogóra to państwo leżące w południowej Europie, które powstało po rozpadzie Czarnogóry i Serbii. Znajduje się u wybrzeży Morza
Adriatyckiego, w otoczeniu Chorwacji, Kosowa, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. Czarnogóra to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów głównie ze względu na komfortowy transport, np.
samochodem czy liniami lotniczymi, ciepły klimat oraz szeroki wybór różnorodnych atrakcji turystycznych. Wakacje w Czarnogórze to propozycja dla miłośników spokojnego wypoczynku, jak i aktywnych form
spędzania wolnego czasu. Kraj, nazywany czarną perłą Bałkanów, może się pochwalić bardzo urozmaiconym krajobrazem. Wizytówką Czarnogóry jest największa zatoka Morza Adriatyckiego Boka Kotorska,
z przepięknymi plażami i otoczona malowniczymi górami. Wzdłuż Riwiery Czarnogórskiej ulokowane są popularne kurorty, takie jak: Herceg Novi, Igalo, Bijela, Budva czy Ulcinj - doskonała baza wypadowa
do Albanii.Kultura i obyczajeCzarnogóra jest państwem wieloetnicznym, na jej terenie mieszkają zarówno Czarnogórcy i Serbowie, jak i Albańczycy i Chorwaci. Językiem urzędowym jest język czarnogórski.
Większość społeczeństwa jest wyznania prawosławnego, jednak w Czarnogórze mieszkają także wyznawcy islamu, których największe skupisko znajduje się na północy kraju. W miejscach ich zamieszkania
można podziwiać orientalną architekturę. Kraj zachwyca również tradycją związaną z muzyką. Kuchnia czarnogórskaMieszkańcy Czarnogóry są bardzo gościnni i chętnie częstują przyjezdnych smacznymi
trunkami i daniami charakterystycznymi dla ich dość zróżnicowanej kuchni. Każdy region kraju ma własne tradycyjne potrawy, głównie oparte na owocach morza oraz mięsie. Spędzając wczasy w
Czarnogórze, warto spróbować takich specjałów, jak: ćevapčići (grillowana wołowina i wieprzowina podawana w picie), popeci na podgorički način (rolada faszerowana serem i szynką), pljeskavica
(pikantne wieprzowo-wołowe mięso w formie hamburgera), pršut (wędzona suszona szynka wieprzowa), ražnjići (szaszłyk z grilla). W Czarnogórze popularne są również sałatki, wśród których najbardziej
popularne to: sałatka bałkańska (ze świeżych ogórków, sera i pomidorów), kačamak (z ziemniaków, kajmaku i białego sera). Czarnogóra dla aktywnychCzarnogóra to miejsce, gdzie znajdą coś dla siebie
również miłośnicy aktywnego wypoczynku. Do popularnych atrakcji turystycznych należą między innymi: ra�ing kanionem rzeki Pivy czy rzeką Tarą, rejsy po Jeziorze Szkoderskim (jednym z największych na
Bałkanach), wycieczki rowerowe oraz piesze po Parku Narodowym Lovcen oraz Górach Przeklętych. Czarną perłę Bałkanów wyróżnia również malowniczy i zróżnicowany krajobraz, a także liczne zabytki,
które warto zobaczyć. Miłośnicy zwiedzania mogą wybrać się np. do Kotoru, portowego miasteczka położonego w południowo-zachodniej części Czarnogóry, gdzie można podziwiać twierdzę św. Jana czy
Zatokę Kotorską, przez wielu nazywaną Fiordem Południa. Ciekawymi miejscami, które warto odwiedzić, są również: urokliwe miasteczko Stary Bar, prawosławny klasztor Monastyr Ostrog czy malownicza
wysepka Sve� Stefan.Co warto kupić podczas wakacji w Czarnogórze?Spędzając wczasy w Czarnogórze, warto zainteresować się lokalnymi wyrobami. Na uwagę zasługują przede wszystkim czarnogórskie
sery (krowie, kozie, owcze), które można kupić nie tylko w zwykłych sklepach spożywczych, lecz także na małych targach i ryneczkach. Do najpopularniejszych z nich należą: ser Durmitor kajmak, Njeguski,
Kucki. Czarnogóra słynie również z lokalnych wyrobów wysokoprocentowych, zwłaszcza rakiji, takich jak: Lozovacą (z winogron) czy Pelinkovac bądź Sljivovica (wytwarzana ze śliwek) oraz wyśmienitego
wina, np.: Krstac, Kratosija, Perla Nera, Vranac, Vranac Pro Corde.Pogoda w CzarnogórzeW Czarnogórze wyróżnia się 3 strefy klimatyczne: alpejską - w górach, kontynentalną - w centralnej części kraju oraz
śródziemnomorską - nad morzem. Nad Adriatykiem sezon turystyczny trwa od początku maja do końca października. Do najcieplejszych miesięcy w roku należą lipiec i sierpień. Wówczas średnia
temperatura powietrza utrzymuje się w granicach około 28 stopni Celsjusza, z kolei temperatura wody - około 24 stopni Celsjusza, co sprzyja kąpielom. Idealnym terminem na wakacje w Czarnogórze jest
czerwiec lub wrzesień, kiedy jest ciepło, ale nie dokucza upał.Przydatne zwroty Da - tak Ne - nie Hvala - dziękuję Izvolite - proszę Dobar dan - dzień dobry Do viđenja - do widzenia Dobro veče - dobry wieczór
Laku noć - dobranocDlaczego Czarnogóra?Czarnogóra to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów bałkańskich. Turystów z całego świata przyciąga tam malowniczy i zróżnicowany krajobraz, zabytkowe
miasteczka oraz szereg różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Czarnogórska, mająca wyjątkowo rozwinięte zaplecze turystyczne, a także bogatą bazę
noclegową, która zadowoli nawet najbardziej wymagającego podróżnika. Jednymi z największych kurortów w Czarnogórze są Igalo oraz Herceg Novi. Miejscem, które również warto odwiedzić, jest także
Budva - z malowniczą starówką oraz licznymi barami, klimatycznymi knajpkami i dyskotekami. Czarnogóra to również wymarzone miejsce na wypoczynek dla miłośników przyrody. Na jego powierzchni
znajduje się Park Narodowy Lovcen, zamieszkały przez blisko 280 różnorodnych gatunków ptaków, najwyższy szczyt Š�rovnik oraz największe bałkańskie Jezioro Szkoderskie. Informacje
praktyczne Wymagane dokumenty Na teren Czarnogóry każdy obywatel Polski może wjechać, posiadając ważny dowód osobisty, na czas do 30 dni. Z kolei osoby przyjezdne planujące dłuższy pobyt na
terenie tego kraju, czyli powyżej 30 dni (do 90 dni), muszą mieć ważny paszport (na 3 miesiące do przodu). Wiza wymagana jest, gdy pobyt w Czarnogórze przekraczać będzie 90 dni. Wówczas po niezbędne
dokumenty należy udać się do Ambasady Czarnogóry w Warszawie.WalutaWalutą obowiązującą w Czarnogórze jest euro. 1 euro to ok. 4,3 zł.CenyWoda mineralna kosztuje w przeliczeniu około 4,3 zł, sok
pomarańczowy około 5 zł, herbata około 9 zł, piwo około 4 zł, bagietka około 2 zł.CzasCzas środkowoeuropejski standardowy.Napięcie220V/50Hz (gniazdka europejskie).SzczepieniaZgodnie z Programem
szczepień ochronnych (PSO) 2019 szczepienia rutynowe, jakie zaleca się wykonać wszystkim nieuodpornionym dorosłym, to: szczepienia przeciwko meningokokom, grypie, WZW typu B, ospie wietrznej,
odrze/śwince/różyczce (MMR), pneumokokom. WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacychAmbasady Ambasada Czarnogóry w Warszawie Montenegrin Embassy in Warsaw, Poland Aleje Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa
Poland Tel.: (+48) 22 319 56 70 Faks: (+48) 22 319 56 74 e-mail: poland@mfa.gov.me  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze Czarnogóra, Podgorica, Kozaračka 79, 81000 Tel.: +382 20 608 320,
+382 67 326 071 Fax. +382 20 658 581 e-mail: podgorica.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.podgorica.msz.gov.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 6

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Iberostar Bellevue  Kraków 05.04.2022
12.04.2022 2479 PLN 4958 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2479.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2479.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Podgorica dnia 05.04.2022 godz. 10:45 - 12:45
Powrót: Wylot z Podgorica do Kraków dnia 12.04.2022 godz. 13:10 - 15:10
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Budva
Zakwaterowanie: standard double room gardenview Odległość od plaży: 103 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl] 
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


