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Tramping minibusem: ’Bałkany PLUS’ (Czarnogóra, 

Serbia, Bośnia i Hercegowina) + opcjonalnie pakiet AKTIV  

Dzieo 1 - W piątek rano wyjazd z Polski. Wieczorem Nowy Sad - stolica Wojwodiny, 

multietnicznego regionu Serbii, jedna z ‘perełek’ Dunaju. Bardziej urokliwy od wielkiego 

Belgradu. Dla nas Nowy Sad będzie początkiem odkrywania różnorodności Bałkanów: 

austrowęgierska zabudowa, śliczne centrum znane z upojnego życia nocnego. Miasto 

zabawy, pełne studentów oraz artystów, którzy prezentują się na licznych festiwalach 

(między innymi słynny EXIT czy festiwal ulicznych muzyków) Wszędzie muzyka na żywo i 

ogólnie towarzyska ‘rozpusta’ (w Serbii nie ma zakazu spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych z czego chętnie korzystają miejscowi i przyjezdni). Wieczorem powitalna 

impreza. Wcześniej obowiązkowa wizyta w ‘rakija bar’ i solidna mięsna kolacja – specjały 

regionu.  

Dzieo 2 - Wjazd lub spacer na okazałą twierdzę Petrovaradin nad Dunajem, przejazd na 

południe kraju przez Frušką Gorę (degustacja lokalnych specjałów – świerkowego miodu, 

miodowej rakiji, młodego wina, ajwaru oraz świeżych owoców tj. figi) w górzysty, 

malowniczy region Serbii. Nocleg w oryginalnych domkach na wodzie na jeziorze Perudac na 

rzece Drinie, która tworzy naturalną granicę między Serbią, a Bośnią i Hercegowiną. Między 

masywami drioskiego kanionu, niemal pośrodku jeziora, zacumowano kilkanaście tzw 

„splavów” czyli pływających domów. Wcześniej kąpiel w jeziorze, grill i biesiada przy świetle 

księżyca. 

Dzieo 3 – Śniadanie i wypoczynek na jeziorze. Opcjonalnie rejs Driną lub wejście na punkt 

widokowy Banjska Stena. Nocleg w domkach na wodzie.  

Dzieo 4 – Przejazd do Mokra Gora , Drvengradu – miasteczka zbudowanego na potrzeby 

filmu Emira Kusturicy „Życie jest cudem”. Przejażdżka Ósemką Szargaoską – zabytkową 

wąskotorową kolejką, której trasa wiedzie przez 22 tunele a nachylenia sięgają 18‰. 

Przejazd do Wyszegradu – miasta znanego z XVI-wiecznego tureckiego mostu oraz słynnego 

Andridgradu. Wieczorem dojazd do Sarajewa 

Dzieo 5 - Zwiedzanie stolicy Bośni i Hercegowiny - najbardziej magicznego i najciekawszego 

miasto na całych Bałkanach. Sarajewo to tygiel kilku kultur i religii. Stare tureckie miasto 

przechodzi płynnie w zabudowę z okresu austro-węgierskiego by w koocu odsłonid 

nowoczesne osiedla i hotele. A wszystko to w długiej na kilkanaście kilometrów dolinie nad 

rzeką Miljacką. Tutaj będzie okazja porozmawiad o zapalnych bałkaoskich kwestiach... Ślady 

wielu bezsensownych walk, które toczyły się na terenie Bośni mają w Sarajewie znaczenie 

szczególne jako pozostałości po niewyobrażalnym wręcz, czteroletnim oblężeniu miasta 
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podczas ostatniej wojny bałkaoskiej. Dziś Sarajewo to miasto kontrastów – wspomnie 

cierpieo ostatniego konfliktu oraz dzikiej bałkaoskiej zabawy w atmosferze tolerancji i 

braterstwa. Miasto muzułmanów, setek meczetów i równie wielu ‘kafan’ i klubów, w których 

ciężko znaleźd niepijących. Słynna kuchnia! (to tutaj zjemy najlepsze na Bałkanach cevapcici, 

kajmak, burek i wiele innych)  

Dzieo 6 – Pożegnanie Sarajewa wspaniałym widokiem ze wzgórza Vratnik. Następnie 

udamy się w stronę Piaskowych Posągów w okolicach miasteczka Foca. Do Czarnogóry 

przejedziemy niedostępną dla autokarów drogą przez Scepan Polje, gdzie trafimy do bazy 

raftingowej. Tam czeka na nas obfita kolacja oraz nocleg w bungalowach nad rzeką.  

Dzieo 7 - Po tradycyjnym czarnogórskim śniadaniu nad brzegiem Tary, ruszymy na 

rafting! (profesjonalna załoga, pełen osprzęt oraz przeszkolenie w cenie). Po zakooczonej 

przygodzie zjemy solidny obiad i ruszymy najbardziej malowniczymi terenami, licznymi 

serpentynami w stronę Parku Narodowego Durmitor. Zobaczymy m.in słynne Czarne Jezioro 

oraz okazały Most Djurdevica zawieszony wysoko nad rzeką Tarą – drugim, najgłębszym 

kanionem Europy (dla chętnych przejazd na linie ‘zip line’ przewieszonej nad kanionem) 

Noc spędzimy w sercu w górskiej chatce pod masywem Savin Kuk. 

Dzieo 8 – Przejazd do pięknie położonej miejscowości Rijeka Crnojevica, skąd 

udamy się w Rejs meandrami rzeki aż do Jeziora Szkoderskiego – podróż, która przeniesie 

nas do dzikiego świata, pełnego zjawiskowych pejzaży oraz najpiękniejszyh okazów flory i 

fauny na całych Bałkanach. Poczęstunek rakiją i lokalnym młodym winem. Po obiedzie 

ruszymy przez Cetinje do Njegusi, które słynie z najlepszego Prsutu (dojrzewająca wędlina) 

Genialne widoki będą nam towarzyszyd przez kolejne godziny podczas zjazdu osławioną 

serpentyną w stronę największego europejskiego fiordu - Zatoki Kotorskiej. Na nocleg 

przejedziemy do Budwy – najlepiej rozwiniętego kurortu Czarnogóry, który nigdy nie śpi. 

Dzieo 9  – Odpoczynek i plażowanie – dzieo wolny. Drugi nocleg w Budwie. 

Dzieo 10 - Ruszamy nad Zatokę Kotorską, zwiedzimy magiczny Kotor i udamy się 

przez Chorwację do Bośni i Hercegowiny. Pierwszy przystanek: wodospady Kravice. 

Wieczorem bajkowy Mostar! 

Dzieo 11 – Kanionem błękitnej Neretwy przejedziemy w okolice Jablanicy, 

zobaczymy okazały wodospad w miejscowości Jajce. Odwiedzimy Park Narodowy UNA z 

wodospadami Strbacki Buk i Martin Brod. Nocleg spędzimy w klimatycznym skansenie 

„Cardaklje” przy starobośniackim poczęstunku oraz kieliszeczku pysznej rakiji (‘Crna Kruska’) 

Nocleg w skansenie! 

Dzieo 12 – Ruszamy do klimatycznej miejscowości Sanski Most gdzie możemy wykąpad się 

w czystej Sanie i pod wodospadem Blihe. Chętni odbędą zwariowany lot motoparalotnią z 
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profesjonalnym instruktorem. Nasz ostatni bałkaoski wieczór spędzimy w Banja Luce – 

stolicy serbskiej części Bośni i Hercegowiny.  

Dzieo 13 -  Podróz powrotna do Polski. Dojazd w późnych godzinach wieczornych.  

Cena z pakietem AKTIV (RAFTING + Lot motoparalotnią + ZIP LINE): 1880 zł + 390 € 

Cena bez pakietu AKTIV: 1880 zł + 260 € 

CENIE:  

Transport nowoczesnym minibusem, 10 noclegów ze śniadaniami (hostele, 

hotele, kwatery prywatne) + 2 noclegi w domkach na jeziorze z bałkaoskim 

biwakiem, przejażdżka Ósemką Szargaoską. Opcjonalnie: PAKIET AKTIV = 130 

€ 

Terminy 2016:      3.06-15.06,        17.06-29.06,      12.08-24.08,        26.08-7.09 

Transport: Minibus 8os: Opel Vivaro/Renault Traffic/VW Transporter 

 

Szczegóły, zapisy: 
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