
* transport autokarem klasy LUX, 1 dzieñ:
* 9 noclegów, Wyjazd wg rozk³adu jazdy, przejazd tranzytowy przez 
* wy¿ywienie 3 x  dziennie, suchy prowiant na drogê S³owacjê, Wêgry, Serbiê.
  powrotn¹, 2 -11 dzieñ:
* opiekê pilota, kadry pedagogicznej, ratownika, Przyjazd do hotelu ok. 9.00, z³o¿enie baga¿u w 
- miejsow¹ opiekê medyczn¹,wyznaczonym miejscu, zapoznanie z zapleczem obiektu 
* realizacjê programu, i okolic¹. Zakwaterowanie od godziny 14.00. 
* ubezpieczenie NNW, KL, baga¿. Pierwsze œwiadczenie obiad. 

Pobyt urozmaicony pla¿owaniem, zajêcia sportowymi, 
animacj¹, konkursami, k¹pielami morskimi, wycieczkami 
fakultatywnymi.
11 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie do godziny 09.00. W godz. 
wieczornych wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy 
przez Serbiê, Wêgry, S³owacjê.
12 dzieñ:
Przyjazd do kraju w godzinach popo³udniowych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

30.06 – 11.07.2014    1 799 z³

09.07 - 20.07.2014    1 799 z³

18.07 - 29.07.2014    1 799 z³

27.07 - 07.08.2014    1 799 z³

05.08 - 16.08.2014    1 799 z³

14.08 - 25.08.2014    1 799 z³

23.08 - 03.09.2014    1 799 z³

CENA NIE ZAWIERA:

taksy klimatycznej 10 EUR/os (p³atne obligatoryjnie na 
miejscu); wycieczek fakultatywnych (mo¿liwoœæ 
wykupienia na miejscu): Albania (ok. 30 EUR), Jezioro 
Szkoderskie – objazd + rejs (ok. 30 EUR), do Monastyru 
Ostrog i Rieki Crnojevice (ok. 30 EUR), Montenegro Tour 
(ok. 35 EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR);

Koniecznie zabraæ: nakrycie g³owy, krem z filtrem UV, 
rêcznik i obuwie pla¿owe. 

Konieczny paszport lub dowód tymczasowy.

APARTAMENTY PRIMAFILIA
Po³o¿enie: apartamenty znajduj¹ siê pomiêdzy drog¹ do centrum miasta a pla¿¹. Do pla¿y jest 1200 m (klienci dowo¿eni 
busami o godz. 9.00, 10.00, 11.00 odbierani z pla¿y 15.00, 16.00, 16.30 - ewentualnie do uzgodnienia z grup¹). 
Od centrum Ulcinj 2 km.
Wyposa¿enie: jadalnia, basen odkryty, le¿aki przy basenie, WiFi.
Pokoje: apartamenty 4 i 5 - osobowe, wyposa¿one w TV-Sat, klimatyzacjê, ³azienki, rêczniki, balkony. 
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadania i kolacje - w obiekcie, obiady - w restauracji na pla¿y), suchy prowiant na drogê 
powrotn¹;

ULCINJ to najstarsze miasto na czarnogórskim wybrze¿u, które s³ynie z najpiêkniejszych, piaszczystych pla¿ nad Adriatykiem, a pod 
wzglêdem iloœci dni s³onecznych w roku jest na pierwszym miejscu w tej czêœci basenu Morza Œródziemnego. Turystów szczególnie 
przyci¹ga tu 14 km piaszczystej Wielkiej Pla¿y, liczne regionalne restauracje, dyskoteki i serdecznoœæ mieszkañców. Ulcinj warto tak¿e 
odwiedziæ ze wzglêdu na jego orientaln¹ atmosferê. 

WYJAZD: Kraków, ul. Reymonta, Hala WIS£Y 05:30
POWRÓT: oko³o 13:00.
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