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Dzień 1.  Sobota 08.05.2021 

Wyjazd z Krakowa (Balice – Stacja Orlen) ok. godz. 15.00, przejazd nocny przez Słowację i Węgry do 

Bośni i Hercegowiny.  

Dzień 2.  Niedziela 09.05.2021 

W godzinach porannych przyjazd do stolicy Bośni i Hercegowiny – Sarajewo... Poczujemy się jak 

kupcy. Posłuchamy historii o "normalnym" życiu pod ostrzałem snajperów . Nauczymy się reguł 

picia bosanskiej kafe . Oddamy hołd poległym w wojnie na Bałkanach  Następnie przejedziemy 

do hotelu, zjemy kolację i spędzimy noc w tym mistycznym i magicznym mieście..  

Dzień 3.  Poniedziałek 10.05.2021 

Po śniadamy udamy się na południe zwiedzając po drodze: Mostar... Mini Mini " Stambuł" , ślady 

wojny, kawa w drzezwie z widokiem na Stari Most, popatrzymy na Ikarów. Blagaj. Derwisze 

Medjugorie nie tylko modlitwą stoi. Historia bombowców, policyjnych obław itp. 

Przejedziemy do hotelu, zjemy przepyszną domową kolację i udamy się na nocny spacer by poczuć 

klimat tej niewielkiej wioski rozsławionej na cały świat.  

Dzień 4.  Wtorek 11.05.2021 

Po śniadaniu udamy się w kierunku Belgradu (Sarajewo), będziemy przejeżdżać przez Kanion rzeki 

Driny   -  to drugi najgłębszy w Europie i trzeci na świecie. Warto wspomnieć, że Drina to skarb 

narodowy Serbów i Bośniaków. Zatrzymamy się w Valjevo… jest miejscem, gdzie spotyka się 

Wschód z Zachodem  i w pełni można poczuć kulturowy miks będący cechą charakterystyczną 

całych Bałkanów. To również miejce obowiązkowe na szlaku „TamGdzieRakija” . Następnie udamy 

się do hotelu w Belgradzie w którym zjemy kolację…  



 

 

 
 

+48 18 448-76-16 • www.austral.com.pl • biuro@austral.com.pl 

 

BIURO PODRÓŻY AUSTRAL Barbara Tomasiak • NIP: 734-308-46-49  

ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz 

 

2/2 

 

 

Dzień 5.  Środa 12.05.2021 

Śniadanie, a zaraz po nim poznamy Belgrad czyli brama Bałkanów! . Okno na Bałkany. Położony 

nad Sawą i Dunajem jest biednym miastem jak Bukareszt. Do najpiękniejszych na pewno nie należy. 

Jednak chodząc uliczkami  można cofnąć się w czasie podziwiając szarą postkomunistyczną 

architekturę z domieszką współczesnego kiczu" . Pełny opis tego niezwykłego miejsca 

znajdziecie na grupie „TamGdzieRakija”. Czas wolny na obiad (we własnym zakresie), w godzinach 

popołudniowych nocny powrót do Polski Rakija-Busem  

Dzień 6.  Czwartek 13.05.2021 

W godzinach rannych przyjazd do Krakowa 

 

Cena:     550zł + 200euro /os. – grupa max 25 osób 
 

UWAGA:  

• Ze względu na panujący stan epidemii prosimy zabrać ze sobą maseczki.  

• Organizacja wyjazdu odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi.  

• Wymagany dowód osobisty / paszport 

 

Cena zawiera:  

• przejazd autokarem 

• 3 noce w hotelu *** + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja) 

• opieka pilota / przewodnika podczas zwiedzania 

• ubezpieczenie KL + NNW 

• Składka na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 

• Test SARS-CoV-2 W Belgradzie 

 

Cena nie zawiera: 

• Obowiązkowy test SARS-CoV-2  wykonany 12h przed wyjazdem, który wymagany jest 

przy wjeździe do Bośni i Hercegowiny (koszt testu to ok. 90-120zł) 

 
Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć z indywidualnych życzeń 

danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 


