
CZARNOGÓRA SUTOMORE
Pensjonaty Bonaca i Mija

obóz młodzieżowy – 12-18 lat
SUTOMORE - nadmorska miejscowość zapewniająca wiele rozrywek. Leży na 
Riwierze Barskiej nad Zatoką Sutomorską, około 7 km od Baru. 
Charakterystyczną cechą miasteczka jest żwirkowo-piaszczysta Plaża Miejska o 
długości 1250 m. Jest dobrze zagospodarowana, wyposażona w leżaki plażowe, 
wzdłuż niej ciągnie się główny deptak z wieloma kafejkami i pubami. To właśnie 
tam skupia się nocne życie Sutomora - kafejki z muzyką na żywo, dyskoteki, 
restauracje zapewniają rozrywkę każdemu. Na północ od plaży miejskiej można 
znaleźć wiele spokojniejszych plaż schowanych w urokliwych zatoczkach wśród 
bujnej, śródziemnomorskiej roślinności takich jak Mali Maljevik, Sljunkovita czy 
Ratac.
Pensjonaty Bonaca i Mija*** - położone w spokojnej części Sutomora, wśród 
zieleni, wyposażone w basen dla gości, wspólny taras, internet, telewizję 
kablową. Każdy pokój z łazienką, TV, klimatyzacją, lodówką, balkonem. Pokoje 2, 
3, 4 i 5 osobowe. Odległość do ścisłego centrum  10 min. spacerem. 
Wyżywienie – 3 posiłki dziennie - śniadanie lunch - jedno danie obiadowe + bar 
sałatek, obiadokolacja: zupa, danie główne, deser, do posiłków podawana jest 
woda źródlana.
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, 
Słowenię i Chorwację 
2 dzień - przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, zakwaterowani
2-10 dzień - wypoczynek, realizacja programu pobytu możliwość korzystania z 
wycieczek fakultatywnych. 
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd do 
Dubrownika miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
zwiedzanie starówki z przewodnikiem miejskim, wyjazd w kierunku kraju, nocny 
przejazd przez Chorwację, Austrię.
12 dzień - przejazd przez Czechy (postój na posiłek), przyjazd w godzinach 
popołudniowych
Cena zawiera: transport autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek), 9 
noclegów, klimatyzacją, posiłki 3 x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, 
taksa klimatyczna, opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratownika na plaży 
miejskiej, ubezpieczenie KL i NNW, realizacja programu: gry zespołowe, 
wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki wycieczki fakultatywne, zwiedzanie 
Dubrownika
Cena nie zawiera: biletów wstępu w trakcie realizacji wycieczek fakultatywnych
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Terminy:
30.06.2014-11.07.2014 - 1690 zł
09.07.2014-20.07.2014 - 1690 zł
18.07.2014-29.07.2014 - 1690 zł
27.07.2014-07.08.2014 - 1690 zł
05.08.2014-16.08.2014 - 1690 zł

*Daty z wyjazdem i powrotem
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