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Villa Holiday
Kraj: Czarnogóra
Miasto: Petrovac
Standard: ***+

Terminy i ceny
Termin
15 - 26.07.2019 r.
24.07 - 04.08.2019 r.
02 - 13.08.2019
11 - 22.08.2019 r.

studio 2 os
1299 PLN
1299 PLN
1299 PLN
1299 PLN

W cenie
Zakwaterowanie w Villi Holiday w Petrovcu,
9 noclegów,
Transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),
Opieka rezydenta na miejscu.

Dodatkowo płatne obowiązkowo
Ubezpieczenie KL, NNW: 60 PLN/ os.,
Opłata klimatyczna i kwaterunkowa 50 EUR/ os. (płatne w autokarze),
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN/ os.

Dodatkowo płatne opcjonalnie
Kup sobie spokój: 80 PLN/os. - umożliwia bezkosztową rezygnację z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i
kursowymi. W przypadku rezygnacji z imprezy opłata za usługę “Kup Sobie Spokój” nie podlega zwrotowi,
Ubezpieczenia KR 3 - 4% wartości imprezy - umożliwia bezkosztową rezygnację z imprezy, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 100 PLN/ os.,
Rezerwacja miejsc w autokarze: 50 PLN/ os.,
Wycieczki fakultatywne.

Wyżywienie
Istnieje możliwość wykupienia u rezydenta 9 śniadań, 9 obiadokolacji - ok. 95 euro. Śniadania i obiadokolacje podawane w formie szwedzkiego stołu.

Program ramowy
1 dzień - wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry.
2 dzień - przejazd przez Chorwację i Czarnogórę. Przyjazd do Petrovac w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie, zebranie organizacyjne oraz zapisy na
wycieczki fakultatywne (opis wycieczek fakultatywnych znajduje się w zakładce Wycieczki fakultatywne).
3 - 11 dzień - wczasy w Petrovac w Villi Holiday.
11 dzień - wykwaterowanie w godzinach przedpołudniowych, czas wolny do wyjazdu. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych (godziny wyjazdu uzależnone są
od przebiegu trasy autokaru wahadłowego).
12 dzień - przejazd przez kraje tranzytowe. Przekroczenie granicy polskiej. Dla miast w północnej Polsce możliwy przyjazd po północy 13 dnia.

Hotel
**Villa Holiday***** - bardzo ładny budynek, którego cechą charakterystyczną jest 150 m2 taras na dachu, z którego rozpościera się piękny widok na morze i całą
miejscowość Petrovac. Na tarasie znajdują się leżaki i prysznice, co stanowi atrakcję dla miłośników kąpieli słonecznych i jest świetnym rozwiązaniem dla
oczekujących w trakcie zmiany turnusów. Budynek położony jest w Brezinie, najpiękniejszej części mieszkalnej Petrovaca. Do plaży miejskiej spacer zajmuje około 5
minut (ok. 300 m). Od najpiękniejszej plaży Lućice dzieli willę Holiday około 600 metrów. Wczasy w tym budynku polecane są zarówno dla par, grup towarzyskich,
jak i samotnie podróżujących osób. Wakacje w willi Holiday będziecie z pewnością wspominać Państwo z ogromnym sentymentem, podobnie jak wszyscy nasi
dotychczasowi klienci.
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Możliwe opcje zakwaterowania:
studia 2 osobowe z łazienką, aneksem kuchennym, balkonem lub tarasem, TV oraz wi-fi. Istnieje możliwość zakwaterowania dziecka na dostawce (studio 2+1).
apartamenty 3 i 4 osobowe składają się z dwóch pomieszczeń. Gustownie urządzone pokoje, wyposażone w nowoczesne meble, sprzątane są regularnie. W
każdym apartamencie są: łazienka, aneks kuchenny oraz TV oraz wi-fi.

Lokalizacja
Petrovac - podróżując zawsze szukamy miejsc, które mogą nas czymś zachwycić, które mają "to coś", co sprawi, że z chęcią tam wracamy. Petrovac ma nam do
zaoferowanie bardzo wiele. Plaża Lucice to najładniejsza z plaż Czarnogóry, na którą możemy dostać się bez problemu na piechotę. W pobliżu nie ma żadnego
hotelu, a parasolki pokryte liśćmi palmowymi nadają jej karaibski klimat. Położona obok restauracja serwuje najlepszą zupę rybną na wybrzeżu. Idealnym miejscem
na wieczorne spacery lub poranną kawę jest nadmorska promenada, której uroku dodają malownicze, kamienne domki. Bardzo słynna w całym mieście jest kafejka,
którą możemy odwiedzić w trakcie wizyty na plaży miejskiej. Wyjątkową czyni ją wykute w skale wejście oraz fakt, że cała wyłożona jest kamieniem oraz posiada
dwa zejścia do morza wyposażone w drabinki. Pływanie tam to niesamowita frajda. Petrovac należy do czołówki czarnogórskich miejscowości. Nie jest zbyt duży,
polecany, każdemu, bez względu na wiek. Jeśli młodym zabraknie nocnych rozrywek, mogą bez problemu dostać się autobusem do imprezowej stolicy CzarnogóryBudvy.

Transport
transport autokarem trwa około 24 godziny od granicy polskiej,
przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację,
przyjazd do Petrovca w godzinach przedpołudniowych,
wyjazd do Polski w godzinach wieczornych,
na terenie Polski istnieje możliwość przesiadek oraz transportu mikro i minibusami,
ze względu na wahadłowe przejazdy autokarów, podane godziny mogą ulec zmianie.

Miasta wyjazdowe
Miasto

Przystanek

Dopłata

Bydgoszcz

Hala Łuczniczka, ul. Toruńska 59

100 PLN

Chodzież

Stacja Orlen, ul. Władysława Jagiełły

100 PLN

Częstochowa

McDonald's przy BP, kierunek Katowice

0 PLN

Dojazd Własny

-150 PLN

Gdańsk

Stacja Orlen, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk

150 PLN

Gdynia

Dworzec PKP

150 PLN

Gliwice

parking przy Mcdonald’s, ul. Pszczyńska 325, obok centrum handlowego Europa Centralna

0 PLN

Głogów

Parking TESCO przy ul. Piłsudskiego 15

130 PLN

Gorzów Wielkopolski

Dworzec PKS, przystanek dla wysiadających

130 PLN

Grudziądz

Stacja Orlen, Michale 114

130 PLN

Kalisz

Stacja Paliw STATOIL, ul. Podmiejska 22

150 PLN

Katowice

stacja paliw BP z McDonald's przy A4, kierunek Wrocław, ul. Górnośląska 55

0 PLN

Koszalin

Stacja BP Posejdon ul. Krakusa i Wandy 1E, 75-824 Koszalin

150 PLN

Kościan

Stacja Orlen, ul. Śmigielska

0 PLN

Kraków

STACJA PALIW ARGE, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków, w kierunku Katowic

100 PLN

Legnica

Stacja Orlen, Nowa Wieś Legnicka 44

100 PLN

Leszno

Stacja paliw LOTOS, ul. Balonowa 35, 64-100 Leszno

0 PLN

Lubin (dolnośląskie)

STACJA PALIW STATOIL ul. J. Piłsudskiego 1

100 PLN

Łódź

parking przy stacji paliw E. Leclerc, ul. Inflancka 53

0 PLN

Nowa Sól

Dworzec PKS

130 PLN

Opole

stacja paliw LOTOS, Rogów Opolski 1A węzeł Krapkowice przy drodze krajowej 45

0 PLN

Ostrów Wielkopolski

Stacja paliw SHELL z McDonald's ul. Kaliska 104

150 PLN

Piła

Stacja Paliw Lukoil, Aleja Poznańska 93, 64-920 Piła

100 PLN

Piotrków Trybunalski

Oberża Złoty Młyn w Majkowie Dużym, 2 km od A1 kierunek Wrocław

0 PLN

Polkowice

parking przy Aqua Parku

100 PLN

Poznań

McDonald's Franowo, obok hipermarketu OBI, ul. Szwedzka 2

0 PLN
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Miasto

Przystanek

Dopłata

Rawicz

Stacja paliw BP, Dębno 1A, 55-140 Dębno

0 PLN

Rzeszów

stacja paliw Shell ul. Hetmańska 46

150 PLN

Słupsk

Dworzec PKP

150 PLN

Szczecin

Stacja paliw Circle K, ul, Gryfińska 60, 70-772 Szczecin

150 PLN

Szczecinek

Dworzec PKP, ul. Dworcowa 1

150 PLN

Świebodzin

stacja Orlen ul. Wojska Polskiego, 66-200 Świebodzin

100 PLN

Tarnów

Stacja Paliw Orlen - Krakowska 270 przy wyjeździe w kierunku Krakowa

130 PLN

Tczew

Stacja BP, ul. Braci Grimm

150 PLN

Toruń

dworzec PKP Toruń Miasto

100 PLN

Warszawa

Dworzec Zachodni (stanowisko międzynarodowe)

0 PLN

Wrocław

PARK HANDLOWY BIELANY, parking przy IKEA, ul. Czekoladowa

0 PLN

Zielona Góra

Parking przy NETTO, ul. Ułańska 1, 65-980 Zielona Góra

130 PLN

Żory

STACJA PALIW LUKOIL

0 PLN

Trurystryczny Fundusz Gwarancyjny
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) został powołany do życia 26 listopada 2016 roku i dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na
polskim rynku. Do każdej imprezy turystycznej zostanie doliczona składka, którą biuro w całości przekaże na TFG. Wyjątkiem są imprezy odbywające się w krajach
posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest przychodem biura, dlatego nie ma możliwości wystawienia FV na kwotę przeznaczoną na TFG.

Dokumenty
Do przekroczenia granicy z Czarnogórą wystarczy dowód osobisty, z określoną datą ważności dokumentu.

Ważne
Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy,
parkingi, wydatki graniczne, taksa (zgodna z ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem.
Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski.
Przejazdy po Polsce mogą być realizowane autokarem klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy
Polski.

Wycieczki fakultatywne
BOKA KOTORSKA- Fiordy i weneckie miasta
Wyprawa statkiem wycieczkowym po jednej z trzydziestu najbardziej malowniczych zatok na całym świecie. Lord Byron pisał: „w momencie powstawania naszej
planety najpiękniejsze połączenie ziemi z morzem przypadło wybrzeżu Czarnogóry” Zatoka Kotorska, określana mianem południowych fiordów, jest najlepszym
potwierdzeniem dla słów poety. Podczas tej wycieczki zwiedzimy miasto Kotor, którego starówkę wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego UNESCO. Zatrzymamy się na sztucznie usypanej wyspie Matki Boskiej Skalnej z pięknym barokowym kościołem oraz odwiedzimy urocze
miasteczko Perast. Następnie przepłyniemy całą zatokę i zatrzymamy się na plaży Żanice, gdzie będzie możliwość skorzystania z kąpieli morskich i słonecznych lub
wpłynięcia do Błękitnej Groty. Wycieczka skończy się w luksusowym Porto Montenegro w Tivacie. Rejs po Boce Kotorskiej to najbardziej popularna atrakcja
turystyczna w Czarnogórze, której nie można sobie odmówić ☺
Cena:
ok. 35 EUR/ os.
1,5 EUR wstęp do kościoła
KANIONY RZEKI TARY – Czarnogóra nieodkryta
Całodniowa wyprawa do najbardziej malowniczych i dzikich miejsc w Czarnogórze. Podczas tej wycieczki zobaczymy: Park Narodowy Durmitor, który wraz ze
swoimi kanionami wpisany został na światową listę UNESCO. Główną jego atrakcją jest słynny Kanion Tary, najdłuższej rzeki Czarnogóry. Jest to najgłębszy kanion
w Europie i trzeci pod względem głębokości kanion na świecie! Drugim, robiącym niesamowite wrażenie jest kanion rzeki Moraća, który też pojawi się na naszej
trasie. Oprócz zapierających dech w piersiach widoków, spotkamy na naszej trasie dodatkowe atrakcje. Do najciekawszych z nich zaliczyć można wybudowany w
latach 1937- 1940 nad kanionem imponujący, 360 metrowy betonowy Most Durdevica. Podczas wycieczki pojedziemy również do górskiego kurortu Żabljak, gdzie
przespacerujemy się do Czarnego Jeziora i zatrzymamy się w urokliwym, górskim kompleksie klasztornym nad Moraćą. Dla chętnych, w lokalnej restauracji będzie
możliwość spróbowania górskich specjałów: pstrąga prosto z rzeki lub sznycla Karađorđeva, czyli słynnego „marzenia dziewicy”.
Cena:
ok. 45 EUR/ os. W cenie zawarte wstępy do Parków Narodowych
ALBANIA – bunkry i mercedesy
Mniej znany sąsiad Czarnogóry, kojarzony z orientalnym klimatem i wciąż wzbudzający emocje. Inspirująca mieszanka cywilizacji i kultur czyni Albanię wyjątkowym
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krajem europejskim. Zwiedzanie rozpoczynamy od miasta Szkodra, przepięknie położonego nad rzeką Drin i Bojaną w dolinie Jeziora Szkoderskiego. W Szkodrze
zwiedzimy katedrę, cerkiew oraz meczet. Spacerując miejskimi uliczkami, będziemy mogli obserwować lokalne życie mieszkańców, a w cukierni w centrum miasta
chętni będą mogli spróbować lokalnego specjału ciastka tri leće. Następnie pojedziemy do malowniczo położonej Kruji - historycznej stolicy Albanii, miasta ich
narodowego bohatera Skanderbega, gdzie główną atrakcją jest twierdza, z której rozpościera się przepiękny widok na okolicę. Do twierdzy prowadzi słynna turecka
uliczka, gdzie można kupić albańskie pamiątki, antyki, ale przede wszystkim bardzo tanie i przepiękne wyroby ze srebra.
Cena:
ok. 40 EUR/ os.
SMAKI POŁUDNIA – Ulcinj, Bar i rakija ☺
Podczas tej wycieczki będziemy odkrywać południe Czarnogóry. Zaczniemy od zwiedzania starego miasta Bar, które uchodzi za jedno z najbardziej tajemniczych
miast wybrzeża czarnogórskiego. Trochę opuszczone, trochę zapomniane, mimo wszystko pozostało perłą wartą zobaczenia, ponieważ to właśnie tu przeplatają się
rzymskie zdobienia, weneckie pałacyki, tureckie hammany, a wszystko to wplecione w rządzącą się swoim prawem naturę. Kolejnym punktem programu jest miasto
Ulcinj, gdzie będziemy spacerować po starej Kalaji- twierdzy pirackiej. Po zwiedzaniu udamy się na 13 kilometrową Wielką Plażę, z której słynie południe kraju. Tam
będziemy mieć czas na kąpiele morskie i słoneczne. Na sam koniec przejdziemy do restauracji prowadzonej przez niezwykle miłą i gościnną rodzinę, która
przygotuje dla nas małą ucztę, podczas której skosztujemy ser, szynkę, grillowane warzywa, oliwę – a wszystkie produkty podpisane lokalnym znakiem jakości.
Oczywiście spróbujemy również lokalnych alkoholi: rakiji, wina i przede wszystkim wyśmienitych likierów, w tym już słynnego gruszkowo- mandarynkowego. Powrót
z degustacji w szampańskim nastroju: gwarantowany.
Cena:
ok. 35 EUR/ os.
2 EUR bilet wstępu
CETYNIA I JEZIORO SZKODERSKIE – Śladami Księstwa Zety
Podczas tej wycieczki w pierwszej kolejności odwiedzimy dawną stolicę Czarnogóry, a obecnie jeden z najważniejszych kulturowych ośrodków oraz miasto
ambasad i urzędów: Cetinje. Zobaczymy tam m.in. siedzibę prezydenta, budynek ambasady, a także wejdziemy do klasztoru, w którym według legendy, znajdują się
relikwie św. Jana Chrzciciela. Następnie wąskimi dróżkami, przez małe wioski i winnice udamy się do miasteczka Rijeka Crnojevića, gdzie podziwiać można piękny
widok na wejście rzeki do jeziora. Z tego miejsca rozpocznie się również nasz rejs po malowniczym Jeziorze Szkoderskim, podczas którego będziemy relaksować
się podziwiając piękne krajobrazy i wypatrywać pelikanów, które są symbolem tego miejsca. Następnie zatrzymamy się na plaży, gdzie będziemy mieć czas na
kąpiel oraz przepyszny obiad. Po obiedzie i plażowaniu z miejscowości Virpazar wrócimy na riwierę Budwańską.
W cenie zawarte wstępy do Parków Narodowych oraz obiad. Wycieczka odbędzie się przy grupie minimum 25 osób
Cena:
ok. 45 EUR/ os.

Funclub Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 399
60-173 Poznań

www.funclub.pl
agnieszka@funclub.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000007210 NIP: 781-16-89-453 REGON: 634176314
kapitał zakładowy: 1.025.000 PLN

