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Jednego dnia pobytu w Czarnogórze wybierzemy się na całodzienną wycieczkę - 

rejs stateczkiem po jedynym na południu Europy fiordze - Zatoce (Boce) 

Kotorskiej. Odwiedzimy Herceg Novi - miasteczka słynącego ze swoich czterech 

twierdzy i starówki. Niezwykle zróżnicowana roślinność (wśród niej wiele 

gatunków egzotycznych pielęgnowanych przez wiele pokoleń) dopełniają obrazu 

miasteczka. Następnie można zobaczyć Błękitną Grotę (Plava spilja) - jaskinię, 

która swą nazwę zawdzięcza niebieskiej barwie, którą uzyskuje w wyniku 

załamywania się światła w wodzie. Dwa wejścia są położone na poziomie wody, 

dzięki czemu do jaskini można wpłynąć łódką. W trakcie dalszego rejsu 

Zwiedzimy wysepki "Gospa od Skrpjela" oraz "Sveti Djordje" i przepłyniemy do 

Kotoru - miasteczka słynącego z obfitości i różnorodności zabytkowej zabudowy - 

domy i cerkwie położone są przy wąskich, krętych uliczkach a całości dopełniają 

średniowieczne fortyfikacje, położone nad miastem. 

 

W trakcie pobytu w Czarnogórze będzie także możliwość skorzystania z 

 wycieczek dodatkowych, oferowanych przez miejscowe biura podróży. 

Wycieczki prowadzone są w języku polskim przez miejscowych przewodników 

 Poniżej zamieściliśmy opisy najciekawszych wycieczek. My ze swojej strony 

szczególnie polecamy wyjazd do Dubrovnika - najpiękniejszego miasta 

Dalmacji, miasta, które ze względu na swoją unikatową architekturę oraz 

zabytki widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Niezapomniane 

wrażenia pozostawia po sobie również rafting na rzece Tarze - całodzienny 

spływ rwącą rzeką (najgłębszy kanion Europy), sportowych emocji dostarcza 

również nurkowanie. Warto także poczuć orientalną atmosferę Albanii... Jedno 

jest pewne - atrakcji podczas tego wyjazdu na pewno nie zabraknie :) 

Dubrovnik - najpiekniejsze miasto Dalmacji o wielowiekowej tradycji. Już z 

oddali prezentuje się imponująco dzięki pięknej starówce, którą otaczają 

gigantyczne mury obronne. Jest to znakomite miejsce na podziwianie życia miasta 

i zrobienia kilku fotografii na tle granatowego nieba i morza. Placy, 

reprezentacyjna ulica Dubrovnika, od rana do wieczora tętni życiem. Wielkie 

wrażenie robi także Wielka Fontanna Onufrego - krany z których wypływa woda 

to usta kamiennych masek. Dubrovnik urzeka architekturą i niezwykłym klimatem. 

Wyjazd z Budvy ok. 8 rano, powrót ok. godz. 18. W drodze powrotnej dodatkowo 

zwiedzanie malowniczej miejscowości Perast nad Zatoką Kotorską. Cena 

wycieczki - ok. 30 euro. 



Kaniony Czarnogóry 

Kaniony Czarnogóry. Jedna z najciekawszych wycieczek  pozwalająca  zapoznać się z przyrodą i zabytkami Czarnogóry. Rano wyjazd z Budvy w 

kierunku Niksica. Odwiedzamy park narodowy Durmitor (to najwyższe pasmo górskie w Czarnogórze) i najsłynniejsze w nim Czarne Jezioro. 

Następnie odwiedzamy stary most na Tarze w miejscowości Djudzevici Tara. Wzdłuż kanionu Tary udajemy się w kierunku na Mojkovac. Wzdłuż 

malowniczego kanionu rzeki Moracy jedziemy zwiedzić Monastyr Moraca. Przez stolicę Czarnogóry, Podgoricę, wracamy na wieczór do Budvy. 

Koszt wycieczki - ok. 35 euro. 

Rafting na Tarze 

 

 

 

 

 

 

Cetinje, Njegusi 

 

 

 

 

 

Albania 

Albania - droga z Budvy do Albanii prowadzi przez Bar do przejścia granicznego w Sukobinie. 20 minut po przekroczeniu granicy jesteśmy w 

Szkodrze - mieście o wielowiekowej historii, sięgającej 168 r n.e. Po drodze do Szkodry - krótki przystanek na zwiedzanie bunkrów z czasów 

Enwer Hodżi. Po zwiedzaniu Szkodry (specer po mieście, katolicka katedra) udamy się do twierdzy Rosafa, górującej nad miastem. W drodze 

powrotnej do Budvy - krótki przystanek na zwiedzanie miejscowości Petrovac. Cena wycieczki - ok. 35 euro. 

 

 

 

Rafting na Tarze - to wycieczka dla osób lubiących ponadstandardową dawkę 

adrenaliny. Tara jest prawdziwym rajem dla miłośników raftingu, spływ tą rzeką 

można polecić wszystkim amatorom przygód, także tym, którzy wcześniej nie mieli z 

tym sportem styczności. Kanion rzeki Tara jest najgłębszy w Europie, obie strony 

kanionu tworzą ściany skalne, a rzeka kaskady, baseny i wiry. W 1980 roku kanion 

Tary został wpisany listę światowego dziedzictwa UNESCO. Trasa spływu pozwala 

zobaczyć wodospady Ljutice, słynny most w Djurdzevice Tara (150 metrów 

wysokości!). Szczególnie emocjonujący jest końcowy odcinek spływu, gdyż na 

krótkim odcinku wsytępuje tam rekordowo wysoki spadek. W koszt wycieczki 

wliczone jest śniadanie przed raftingiem i obiad z regionalnych dań po raftingu i 

oczywiście niezbędny ekwipunek. Cena wycieczki - ok. 60 euro. 

 

Cetinje, Njegusi - wycieczka do historycznej stolicy Czarnogóry jest szczególnie 

godna polecenia. Z drogi z Budvy do Cetinje rozciągają się przepiękne widoki na 

riwierę budvańską i wyspę Sv. Stefan. W Cetinje odwiedzimy muzeum Króla 

Nikoli (ostatniego czarnogórskiego króla), monastyr Cetinjski (sidziba 

arcybiskupa), zamek władcy i poety Njegosa a na końcu krótki spacer po mieście. 

Dalsza jazda prowadzi nas wąską austriacką drogą w kierunku miejscowości 

Njegusi, słynnej z produkcji wyśmienitych wędzonych serów i szynek. 

Serpentynami zjedziemy do Kotoru (widok z góry na Zatokę Kotorską jest 

niezapomniany... Cena wycieczki - ok. 23 euro. 
 



Monastyr Ostrog 

 

 

 

 

 

 

Jezioro Szkadarskie 

 

 

 

 

 

Stary Bar, Rijeka Cjernovica 

 

 

 

 

 

 

 

Monastyr Ostrog - położony wysoko w górach monastyr został zbudowany w 

XVII wieku i obecnie należy do najważniejszych sanktuariów Czarnogóry - 

spoczywają tam relikwie św. Wasyla Ostrogskiego. Uroku temu miejscu dodaje 

położenie we wnęce skalnej pośrodku skalistych gór. Monastyr składa się z 

dwóch części - górnej (ukrytej w skale) oraz dolnej (zaplecze dla pielrzymów). 

Główne centrum duchowne stanowi poczhodzący z 1665 r. monastyr Górny 

Ostrog. Znajdują się tu dwie cerkwie: św. Krzyża i Zaśnięcia Bogurodzicy. Z 

tarasu Górnego Monastyru rozciąga się malowniczy widok na dolinę rzeki Zety. 

Cena wycieczki - ok. 17 euro. Istnieje możliwość połączenia wycieczki ze 

zwiedzaniem Cetinje - wtedy koszt wynosi 25 euro. 
 

Jezioro Szkadarskie - największe jezioro na Bałkanach, położone na granicy 

Czarnogóry oraz Albanii. 2/3 jego powierzchni leży na terytorium Czarnogóry. 

W roku 1983 został ustanowiony Park Narodowy w celu ochrony unikalnej 

przyrody tego miejsca (w sumie ponad 250 gatunków zwierząt). Linia brzegowa 

jest niezwykle urozmaicona przerywana niezliczoną ilością półwyspów, zatok i 

wsyp. W programie wycieczki jest rejs stakiem po jeziorze. Koszt wycieczki - 

ok. 35 euro.  

Stary Bar, Rijeka Cernovica - wycieczka do pieknej doliny rzeki Cernovicy 

oraz do historycznego miasta - Starego Baru.  Rano udajemy się do doliny 

rzeki Cernovicy - podziwiamy widoki. Łódkami płyniemy w kierunku 

jeziora Szkadarskiego. Na łódkach mały, tradycyjny poczęstunek 

czarnogórski ;) W trakcie powrotu do Budvy zatrzymamy się na chwilę w 

Starym Barze, aby odwiedzić tamtejszą starówkę z pięknym akweduktem z 

czasów rzymskich oraz zobaczyć drzewo oliwne, które ma ponad 2000 lat. 

Cena wycieczki - ok. 35 euro. 

 


