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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę Suma

Czarnogóra
Riwiera
Czarnogórska

Dado Pensjonat  Bielsko - Biała 05.08.2022
14.08.2022 1455 PLN 2910 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 1455.00 PLN (08.05.1992) Dorosły: 1455.00 PLN (08.05.1992)
Podróż tam: Wyjazd z Bielsko - Biała do Dobra Voda dnia 05.08.2022 godz. 18:00 - 10:00
Powrót: Wyjazd z Dobra Voda do Bielsko - Biała dnia 13.08.2022 godz. 11:00 - 11:00
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Dobra Voda
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z maks. 3 dostawkami Odległość od plaży: 391 m

Oferta: 
Kraj - CZARNOGÓRA Region - RIWIERA CZARNOGÓRSKA Miejscowość - DOBRA VODA koło Baru Rodzaj oferty - wczasy z wyżywieniem, autokarem, 10 dni Zakwaterowanie - PENSJONAT DADO *** (nasza
ocena 3 słoneczka - dobry, średniej klasy turystycznej) Kod - CGA9085B 
Położenie: 
Czarnogóra to mały kraj, ale niezwykle urodziwy i zróżnicowany pod względem krajobrazu. Są tutaj zarówno wysokie szczyty górskie, jak i głębokie kaniony. Kamienne, krasowe pustynie i gaje oliwne.
Piękne, piaszczyste plaże i urwiste fiordy. Riwiera Czarnogórska to uroczy kawałek Czarnogóry, z cudownymi widokami i pięknym morzem. Dobra Voda - nadmorska miejscowość otoczona gajami oliwnymi i
piękną śródziemnomorską roślinnością stanowi przystań dla wszystkich, którzy na wakacjach pragną oddać się błogiemu lenistwu. Na spragnionych odpoczynku turystów czeka kilka niezwykle urokliwych
plaż. Z uwagi na właściwości lecznicze na specjalną uwagę zasługuje Plaża Sutomorska. Z uwagi na walory wizualne - Perłowa Plaża, położona po obydwu stronach wzgórza, wysypana drobnym piaskiem.
Crvena Plaża z kolei znana jest dzięki podłożu o specyficznej czerwonawej barwie. Bogata śródziemnomorska roślinność znajduje odzwierciedlenie również w lokalnej kulturze. W miejscowości obejrzeć
można rzeźby z drzewa oliwnego, wykonane przez lokalnych artystów. A gdy znudzi Wam się już błogie lenistwo na plaży warto wybrać się do pobliskiej miejscowości Bar będącej dużym ośrodkiem
turystycznym i Starego Baru - średniowiecznego miasteczka, twierdzy zniszczonej przez trzęsienie ziemi. Przy okazji wizyty w Starym Barze, w pobliskiej, niewielkiej wiosce Mirovica będziecie mogli
zobaczyć jedno z najstarszych europejskich drzew - drzewo oliwne tzw. Stara Maslina (Stara Oliwka). Ma ono ponad 2 tysiące lat i pamięta jeszcze czasy Nerona. W nadmorskich restauracjach warto
spróbować podanych na dziesiątki sposobów fru� di mare, zachwycić się smakiem wypiekanych tutaj burków i skosztować fig prosto z drzewa. 
Opis: 
Pensjonat 3-piętrowy, położony na wzgórzu w miejscowości Dobra Voda, ok. 300 m od plaży (zejście w dół) i oddalony jedynie 70 m od Hotelu S, gdzie znajduje się recepcja. W obiekcie - - lobby, - parking, -
Wi-Fi. W pobliżu market. Oficjalna kategoria to 3* czarnogórskie. Nasza ocena to 3 słoneczka. 
Odległości: 
- plaża Veliki Pijesak - ok. 400 m, - miejscowość Bar - ok. 10 km. 
Plaża: 
ok. 300 m, żwirowa. 
Typ zakwaterowania: 
Pokoje 2-osobowe i 2-osobowe z możliwością 1, 2 lub 3 dostawek, położone na piętrach od 1 do 3. Wszystkie pokoje wyposażone są w - - prywatną łazienkę, - taras lub balkon w stronę morza, -
klimatyzację, - TV SAT, - lodówkę - aneks kuchenny, - WiFi. 
Wyżywienie: 
Śniadania w formie bufetu w restauracji hotelu S. Pozostałe we własnym zakresie w oparciu o wyposażony aneks kuchenny. 
Program: 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd do hotelu w godz. wieczornych, czas wolny, zajmowanie pokoi, nocleg. 3-8 DZIEŃ - śniadanie, plażowanie,
wypoczynek, na życzenie, za dopłatą możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, 9 DZIEŃ - opuszczenie pokoi (do godz. 8.00), śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. 10 DZIEŃ - przyjazd do
Polski w godzinach rannych. 
Transport: 
Przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców.
Trasa w zależności od sytuacji drogowej w danym dniu przejazdu- Czechy-Austria-Słowenia-Chorwacja-Czarnogóra lub Słowacja-Węgry-Chorwacja-Bośnia i Hercegowina-Czarnogóra. Godz. i miejsca
wyjazdów LineId- 811 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 16-00 Gliwice, Stacja Shell ul. Rybnicka 17-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul.
Sądowa 17-30 Tychy, Stacja benzynowa Bliska ul. Beskidzka 60 18-00 Bielsko-Biała, PKS dolny poziom 18-30 Cieszyn, Stacja ARGE przy trasie Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 779 Uwaga-
zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 09-30 Jelenia Góra, ul. Teatralna - 150 PLN 10-30 Rzeszów, Dworzec PKP - 150 PLN 10-30 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy
obok IKEA - 150 PLN 11-00 Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławska 144 - 150 PLN 11-15 Świdnica, Stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha - 150 PLN 12-00 Tarnów, Dworzec PKS ul. Dworcowa - 150 PLN 12-
30 Legnica, Stacja Orlen ul. Jaworzyńska 238 - 150 PLN 12-30 Dzierżoniów, stacja Shell ul. Świdnicka 69 - 150 PLN 12-30 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 150 PLN 12-30 Łódź,
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stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 150 PLN 13-30 Wrocław, CH Bielany parking obok Pizza Hut vis a vis OBI - 150 PLN 13-30 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 103 / k Juventuru - 150 PLN 13-30
Bochnia, dworzec PKP - 150 PLN 15-00 Częstochowa, Mc Donalds w kierunku jazdy - 100 PLN 15-00 Kraków, stacja BP róg ulic Radzikowskiego i Conrada - 100 PLN 15-00 Opole, Dworzec PKP - 100 PLN 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- 7 noclegów, - 7 śniadań, - przejazd autokarem, - krótka przeprawa promem (ok. 7 min), - opieka polskiego rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna. 
Zniżki: 
- 3. lub 4. osoba na dostawce lub na wspólnym spaniu z rodzicami w wieku 1-6,99 lat - gra�s, - 3. lub 4. osoba na dostawce w wieku 7-13,99 lat - 50% zniżki, - 3. lub 4. osoba na dostawce powyżej 14 lat -
30% zniżki, - 5. osoba na dostawce w wieku 1-13,99 lat - 30% zniżki. 
Opłaty obowiązkowe: 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -
10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy
zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne na miejscu - - Opłata miejscowa - 50 EUR/os./turnus; dziecko 1-12 lat - 35 EUR. 
Na życzenie: 
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również
rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia
wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji
Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadach
określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia
stawki ubezpieczenia od kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 50 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby małoletnie podróżujące do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony
notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski lub czarnogórski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z
numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej pod której opieką znajdzie się dziecko w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający właściwej zgody rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) nie
mogą przekroczyć granicy Czarnogóry. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 50. Ustawy o kontroli granicznej (Zakon o granicnoj kontroli, sluzbeni list 39/13, 7.08.2013r.), celnik/pracownik kontroli
sprawdza, czy istnieje możliwość, że osoba małoletnia została bezprawnie zabrana od drugiego rodzica lub opiekuna prawnego. Dowodem wykluczającym powyższą sytuację jest zgoda drugiego
rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd z osobą niepełnoletnią do Czarnogóry. Dokument powinien być podpisany przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów, potwierdzony notarialnie oraz, jeśli chodzi o
tłumaczenie - powinien być przetłumaczony na urzędowy język Czarnogóry (tj. czarnogórski), ewentualnie języki, które są w oficjalnym użyciu (chorwacki, serbski, bośniacki). Impreza nie jest dostosowana
dla osób niepełnosprawnych. 
Wycieczki fakultatywne: 
W terminach - - 24.06-03.07 - 08.07-17.07 - 22.07-31.07 - 05.08-14.08 - 19.08-28.09 - 02.09-11.09 realizujemy wycieczki naszym autokarem. Uwaga - - Ceny złotówkowe (w PLN) obowiązują przy rezerwacji
i opłaceniu wycieczek przed terminem realizacji imprezy na miejscu w Polsce. - Ceny w EUR obowiązują tylko przy zakupie na miejscu u rezydenta. - Podane ceny nie obejmują biletów wstępu (za
wyjątkiem Starego Baru i Masliny). - Na bilety należy przeznaczyć ok. 30EUR. Całodniowa wycieczka autokarowa do Albanii - po przekroczeniu granicy wizyta w miejscowym odpowiedniku strefy
wolnocłowej. Przejazd pod Zamek Rozafa (wstęp - 400 leków - na życzenie). Podziwianie przepięknych widoków na Jezioro Szkoderskie i Góry Przeklęte z punktu widokowego i zwiedzanie Szkodry -
drugiego co do wielkości miasta w Albanii - centrum miasta, stare miasto Szkoder, Katedra św. Sczepana i Meczet Ebu-Bekker. Cena za osobę dorosłą - 150 PLN / 40 EUR Cena za dziecko do lat 12 - 100 PLN
/ 30 EUR Całodniowa wycieczka autokarowa nad Zatokę Kotorską - największy i najgłębszy fiord południowej Europy, po drodze zatrzymamy się w punkcie widokowym, z którego znakomicie widać
malowniczą wysepkę św. Stefana. Kotor z możliwością zwiedzenia Katedry św. Trifona. Rejs Kotor - Wyspa Matki Boskiej - Perast - Tivat. Cena za osobę dorosłą - 135 PLN / 35 EUR Cena za dziecko do lat 12
- 100 PLN / 25 EUR Całodniowa wycieczka statkiem wzdłuż wybrzeża połączona ze zwiedzaniem i plażowaniem, degustacją zakąsek i rakiji. Postój i spacer po Petrovacu, Budwie (ok. 2 godz.), postój z
plażowaniem i kąpielą (ok. 1 godz.) na Wyspie św. Mikołaja - są to tzw. Czarnogórskie Hawaje. Cena za osobę dorosłą - 130 PLN / 35 EUR Cena za dziecko do lat 12 - 80 PLN / 25 EUR Wycieczka do Ce�nje -
pierwszej historycznej stolicy Czarnogóry, kolebki czarnogórskiej państwowości, gdzie zobaczymy ślady dawnej świetności miasta - pałace, budynki dawnych ambasad, cerkiew na Cipurze, Monastyr
Narodzenia Matki Boskiej - męski klasztor prawosławny. Cena za osobę dorosłą - 135 PLN / 35 EUR Cena za dziecko do lat 12 - 100 PLN / 25 EUR Całodniowa wycieczka autokarowa do miejscowości
Virpazar w Parku Narodowym Jezioro Szkoderskie, zwiedzanie odrestaurowanych ruin Twierdzy Besac. Jednogodzinny rejs małym stateczkiem po Jeziorze Szkoderskim połączony z poczęstunkiem.
Zwiedzanie Starego Baru - m.in. bramy, kościoły, wieża zegarowa, pałac biskupów, dawne łaźnie tureckie, budynki administracji, prochownia, ruiny akweduktu czy amfiteatr. Zobaczymy tutaj również
najstarsze w Europie drzewo oliwne tzw. Starą Maslinę, które ma ponad 2000 lat. Cena za osobę dorosłą - 130 PLN / 35 EUR Cena za dziecko do lat 12 - 80 PLN / 25 EUR 
Wymagania językowe: 
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne: 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Należy również posiadać wymagane dokumenty covidowe, np.
Unijny Paszport Covidowy (lub inny równoważny dokument). 
Oferta promocyjna: 
Dla wszystkich uczestników w promocji - wieczór czarnogórski podczas pobytu! 
First Minute: 
Podane ceny obowiązują do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Przy rezerwacji wymagana zaliczka 30%. W przypadku wpłaty 100% wartości imprezy przy rezerwacji otrzymujecie Państwo gwarancję
niezmienności ceny.
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