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Rozbudowany, autorski program zgodny z bałkańską wizją podróżowania 
„śpiesz się powoli”. Plan na każdy dzień realizujemy nie wcześniej niż od 
godziny 9, w umiarkowanym tempie, bez długich dziennych przejazdów 
(średnio 3 godziny), z podwójnym noclegiem w czterech z siedmiu hoteli.  

W SKRÓCIE: 

Od planu filmowego Emira Kusturicy w Mokra Gora do nowosadzkiej kafany 
gdzie na pianine grywał Albert Einstein. Podczas podróży czeka na nas 
najdłuższa kolej gondolowa na świecie, rejs przełomem Dunaju na granicy z 
Rumunią, wizyta w Mieście Diabła i Jaskini Resavskiej, przejażdżka górską 
koleją, odwiedziny Wieży Czaszek i Twierdzy Golubac gdzie zginął Zawisza 
Czarny, podziwianie sępów nad Uvac, wizyty w lokalnych winiarniach i 
tradycjnych salašach.  

SERBIA od A do Z 

12 dni / samolotem / bogaty program / mała grupa / bez pośpiechu 
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DLA KOGO: 

Dla wymagających i ciekawskich, którzy oczekują więcej niż oferują programy 
w stylu „3 kraje w 8 dni”. Program dedykowany osobom preferującym 
kameralną podróż w wakacyjnym tempie, bez pobudek o 6, bez intensywnych 
planów dziennych, których realizacja wymaga wielogodzinnych przejazdów i 
nocnych dojazdów do hoteli. Chętnym dotarcia tam gdzie nie ma masowej 
turystyki oraz posmakowania różnordności kulturowej i bogactwa kuchni 
regionalnych.  

ŚWIADCZENIA: 

NOCLEGI (11) w sprawdzonych hotelach klasy 4* (min 3*) ze śniadaniami, 
pokoje 1lub2os zgodnie z wybraną opcją: 2 x Mokra Gora, 2 x Belgrad, 2 x Nowy 
Sad, 2 x Donji Milanovac, 1 x Sjenica, 1 x Paracin, 1 x Kosowska Mitrovica. 
Przejazdy i transfery lotniskowe: klimatyzowanym minibusem lokalnego 
przewoźnika.  

INTENSYWNOŚĆ: Program nie jest wymagający fizycznie: elementy 
trekkingu/krótkich podejść na punkty widokowe są opcjonalne.  

 

PLAN SZCZEGÓŁOWY: 

Dzień 1  

Wylot z Warszawy do Sarajewa o 10.40 

Formalnie zaczynamy więc na terenie Bośni i Hercegowiny choć nasza trasa 
wiedzie przez Republikę Serbską czyli częściowo autonomiczny entitet, 
historycznie zdominowany przez prawosławnych Serbów. 

Udajemy się na wschód panoramiczną trasą przez płaskowyż Romanija oraz 
Podrinje, kanionem rzeki Driny. 

Po drodze zwiedzamy Wyszegradu słynący z Mostu na Drinie oraz projektu 
Andrićgrad – współczesnej choć zaprojektowanej z wielką autentycznością 
‘etno starówki’ która składa hołd bałkańskiej historii i stanowi perełkę 
architektoniczną w regionie.  
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Po przekroczeniu granicy z Serbią odwiedzamy jedno z najbardziej 
klimatycznych miejsc w kraju - Mecavnik/Drvengrad czyli wioskę-skansen, 
zbudowaną pierwotnie jako plan filmowy do filmu Emira Kusturicy ‘Życie jest 
cudem’, gdzie sam reżyser postanowił zamieszkać przekształcając miejsce w 
ważny ośrodek kulturalny.  

Nocleg w bajkowo położonym hotelu w Mokra Gora.  

Dzień 2   

Dzień wśród przyrody i krajobrazów Parku Narodowego Tara. Przed nami 
górskie foto-safari czyli przejazd drogami i bezdrożami do najlepszych punktów 
widokowych na Jezioro Zaovine, Zalew Peruciacki oraz Drinę.  

Po najbardziej spektakularne widoki tj. panorama Driny z punktu Banjska Stena 
czeka nas krótki trekking. Dziś posmakujemy specjałów regionu. Na stole 
choćby najlepszy w kraju domowy ser, kajmak i mięsiwa po góralsku.  

Spragnieni pieszych wędrówek będą mieli okazję podziwiać zachód Słońca ze 
szczytu Iver, z którego rozciąga się widok na Czarnogórę oraz Bośnię.  

Dzień 3  

Po śniadaniu wyruszymy w pełną tuneli i serpentyn 2-godzinną przygodę koleją 
wąskotorową „Szargańska Ósemka”. Nostalgiczna podróż w czasie 
autentycznymi wagonami z czasów kiedy panowały tu Austro-Węgry (niektóre 
wagony wyprodukowano we Wrocławiu) uatrakcyjniona jest krótszymi 
postojami przy tarasach widokowych na dolinę Mokrej Gory oraz możliwością 
skorzystania z restauracji podczas dłuższej przerwy.  

Po krótkim przejeździe do popularnego Zlatiboru, czeka na nas jedna z 
najnowszych atrakcji na bałkańskiej mapie. Inwestycja spektakularna bo niemal 
10-kilometrowa trasa kolejki Zlatna Gondola nosi tytuł najdłuższej na świecie! 
Po panoramicznej przejażdżce nad Zlatiborem udamy się w stronę Raszki gdzie 
rodziło się Państwo Serbskie. Dzisiejszy Sandżak zamieszkany jest w większości 
przez muzułmanów, etnicznych Boszniaków i potomków Turków.  

Noc spędzimy na płaskowyżu peszterskim, w Sjenicy której kuchnia znana jest 
w całym regionie.  

Dzień 4 
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Po śniadaniu przesiadamy się w pojazdy 4x4 i kierujemy do Parku Przyrody 
Uvac po wyjątkową panoramę płynącej meandrami rzeki oraz kanionu, którego 
ściany dają schronienie największej w kraju populacji sępa płowego. Przy 
odrobinie szczęścia zobaczymy je krążące nad bajkowymi meandrami Uvca.  

Wycieczkę kończymy degustacją regionalnych specjałów: miodu oraz 
‘sjenickiego sira’.  

Kierujemy się do Nowego Pazaru – największego miasta oraz nieformalnej 
stolicy Sandżaku, które swoim orientalnym charakterem znacząco różni się od 
reszty kraju.  

Nocleg nad ‘graniczną’ rzeką Ibar w Kosowskiej Mitrowicy, na północy 
nieuznawanej przez Serbię oraz niektóre państwa Republice Kosowa. 
Oczywiście w razie ewentualnego zaostrzenia sytuacji politycznej pomiędzy 
Kosowem i Serbią, ominiemy ten region kosztem dłuższego przejazdu.  

Dzień 5 

Zaczynamy od wizyty w ‘mieście diabła’ czyli słynnej Djavolja Varos. Ten 
owiany lokalnymi legendami fenomen geograficzny w formie 
charakterystycznych, piramidalnych i stożkowatych figur pojawia się na 
Bałkanach w kilku miejscach ale nigdzie nie jest tak okazały. 

Przez ‘pofałdowane’ krajobrazy Szumadiji udamy się w okolice historycznego 
Prokuplija do znanej winiarni gdzie czeka nas degustacja najlepszych 
regionalnych win, rakii oraz poczęstunek.  

Po południu odwiedzimy trzecie największe miasto Serbii, Nisz. Zobaczymy tu 
średniowieczną turecką twierdzę, a także słynną Wieżę Czaszek czyli smutny 
pomnik walki o niepodległość i tureckiej zemsty na Serbach za zbrojny bunt 
wobec władzy Sułtana w XIX wieku.  

Pozostał nam już tylko krótki przejazd niegdysiejszą, jugosłowiańską 
autostradą ‘braterstwa i wolności’  do hotelu w Paracinie.  

Dzień 6 

Po śniadaniu udajemy się w okolice Despotovca na krótką wizytę w Manasiji, 
prawdziwej twierdzy i jednym z najbardziej majestatycznych i najważniejszych 
serbskich monastyrów.  
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Ochłody od południowego upału poszukamy podczas spaceru krasową 
‘Resavską Peciną’ - najbardziej okazałą jaskinią na terenie Serbii udostępnioną 
dla turystów.  

W godzinach popołudniowych zakwaterujemy się w miasteczku nad samym 
Dunajem – Donji Milanovac. Dotarliśmy do najbardziej wysuniętego na Wschód 
miejsca naszej wyprawy. Dunaj stanowi tutaj naturalną granicę Serbii i Rumunii. 
Czas na zasłużony odpoczynek.  

Dzień 7 

Dzień relaksu na wodzie czyli podróż wynajętą Łodzią przez Djerdap. 

Przed nami foto-spływ: leniwy, panoramiczny rejs w towarzystwie pięknych 
pejzaży Żelaznych Wrót czyli przełomowego odcinka doliny Dunaju, 
oddzielającej Karpaty od Gór Wschodnioserbskich.  

Po powrocie czas wolny na spacery, korzystanie z atrakcji hotelu (basen, sauny, 
jacuzzi).  

Dla chętnych zaproponujemy lekki trekking po zachód Słońca nad Dunajem ze 
wzgórza nad Donjim Milanovcem. Drugi nocleg w hotelu nad Dunajem.  

Dzień 8 

Podróżując wzdłuż Dunaju odwiedzimy najpierw najciekawsze serbskie 
stanowisko archeologiczne czyli Lepenski Vir, którego odkrycie podczas 
budowy tamy Djerdap odsłoniło pamiątki kultury sięgające 9000 lat p.n.e i 
którą obecni badacze nazywają najstarszą na kontynencie mówiąc o 
„najstarszym europejskim mieście” w tym miejscu. 

Kolejnym przystankiem będzie zamek Golubac, gdzie podczas walk z Imperium 
Ottomańskim zginął słynny polski rycerz Zawisza Czarny. Po nim kolej na 
dawną stolicę kraju – Smederevo. Oba miejsca słyną z wyjątkowo 
fotogenicznych twierdz i ufortyfikowań na brzegu drugiej najdłuższej rzeki w 
Europie.  

Dzień kończymy wreszciem dojazdem do największego i najważniejszego 
miasta Serbii i całych Bałkanów Zachodnich, Belgradu.  

Dzień 9 
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Czas na niespieszne zwiedzanie znanych i mniej znanych zakątków Belgradu.  

Przed nami m.in.: słynna twierdza z pomnikiem zwycięzcy oraz kompleksem 
parkowym Kalemegdan, największa na Bałkanach cerkiew – św. Sawy, 
muzeum poświęcone największemu serbskiemu wynalazcy - Nikoli Tesli.  

Zobaczymy też ruiny po nalotach NATO w ramach operacji przeciwko Serbii 
podczas wojny w Kosowie z 1999.  

Wieczór spędzimy w dzielnicy serbskiej bohemy, Skadarliji pełnej kultowych 
kafan gdzie biesiady przy muzyce na żywo trwają całą noc.  

Drugi nocleg w belgradzkim hotelu.  

Dzień 10 

Mijając Sawę i Nowy Belgrad udajemy się do historycznego Zemuna gdzie 
naszym celem będzie wyjątkowa Wieża Gardosz.  

Ruszamy w stronę wieloetnicznej Wojwodiny przez Indżiję, gdzie odwiedzimy 
Wioskę Celtów poświęconą kulturze ludu, który zdominował region w III wieku 
p.n.e podczas wypraw nad Morze Czarne i Delfy.  

Przez „wzgórze manastyrów” czyli Park Narodowy Fruška Gora jedziemy do 
jednego z tradycyjnych salašy na regionalną ucztę. Przenikające się wpływy 
bałkańskie, węgierskie, słowackie z ich wspólnym, austro-węgierskim 
mianownikiem plasują Wojwodinę w czołówce kuchni europejskich.  

Zakwaterowanie w hotelu.  

Dzień 11 

Dzień w jednym z najbardziej różnorodnych i urokliwych miast na Bałkanach, 
Nowym Sadzie. Miasto słynące z licznych festiwali (w tym największy: EXIT) i 
życia kulturalnego było Europejską Stolicą Kultury 2022, a swoje instytucje mają 
tu zarówno Serbowie jak etniczni Węgrzy, Słowacy, Chorwaci czy Rusini.  

Przed nami panorama miasta z Twierdzy Petrovaradin, dzielnica Stari Grad 
(Stare miasto) z ulicą Dunavską, Placem Wolności oraz Kościołem św. Anny. 

W pobliskich Sremskich Karłowicach – stolicy serbskiego winiarstwa, czeka 
nas wizyta w wyjątkowej przydomowej winiarni. Przed nami degustacja 4 
gatunków wina, 2 bermetów oraz krystalicznej winogronowej rakii 
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gospodarza. Wieczorem zapraszamy na pożegnalną imprezę w kultowej 
kafanie z muzyką na żywo.  

Dzień 12 

Po śniadaniu czas na bałkańskie zakupy do Polski. Koło południa transfer na 
lotnisko w Belgradzie. Wylot do Polski o 15.35.  

  

 

WARUNKI:  

KWOTA UCZESTNICTWA BEZ PRZELOTU: 4.900 zł + 490 € / osoba 

FIRST MINUTE: 4.200 zł + 490 € / osoba 

KWOTA UCZESTNICTWA Z PRZELOTEM linią LOT (Warszawa – Sarajewo i 

Belgrad – Warszawa): 6.800 zł + 490 € / osoba  

FIRST MINUTE: 6.100 zł + 490 € / osoba  

W CENIE: 

Kwota uczestnictwa zawiera: ubezpieczenie KL NNW, opłaty na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny oraz Pomocowy, opiekę doświadczonego pilota, 

transport klimatyzowanym busem na całej trasie, zakwaterowanie w pokoju 2-

os z prywatną łazienką, wyżywienie w cenie: śniadania + 2 regionalne biesiady: 

specjały regionu.  

Kwota wyrażona w euro (490€) zbierana w gotówce pierwszego dnia wyjazdu 

zawiera: 2 wizyty w winiarniach, degustacje lokalnych produktów 

organizowane przez pilota (min 5 razy w trakcie wyjazdu), prywatny rejs 

Dunajem, przejazd kolejką Zlatna Gondola, przejazd Ósemką Szargańską, 

transfer minibusami na punkt Molitva, Uvac, taxy klimatyczne i inne opłaty tj. 

ubezpieczenie hotelowe, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z 

programem: Drvengrad, Golubac, Cele Kula, Manasija, Jaskinia Resavska, 

Gardosz, Muzeum Tesli, Szargan-Nostalgija, Djavolja Varos (Miasto Diabła), 
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dwie regionalne biesiady (obiady lub kolacje) aranżowane przez pilota w 

lokalnych restauracjach.  

CENA NIE ZAWIERA: wyżywienia poza śniadaniami, degustacjami oraz dwoma 

biesiadami aranżowanymi i opłacanymi przez organizatora (na dodatkowe 

posiłki polecamy mieć min 20 € dziennie), ew dopłaty do pokoju 1-os (1100 zł), 

wydatków własnych, ubezpieczenia kosztów rezygnacji (180 zł)  

WARUNKI REZERWACJI:  

Zaliczka na konto organizatora w momencie rezerwacji miejsca: 1800 zł / os dla 

rezerwacji z przelotem oraz 1200 zł dla rezerwacji bez przelotu. Pozostała 

część kwoty płatna do 5.06.2023  

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki oraz odesłanie wypełnionej 

umowy uczestnictwa (skan lub wyraźne zdjęcie).  

 

Zapisy: pociagnabalkany@gmail.com 

 


