
Lp. Data
Dzień 

tygodnia

1. 22.09.2023 Piątek

2. 23.09.2023 Sobota

3. 24.09.2023 Niedziela

4. 25.09.2023 Poniedziałek

5. 26.09.2023 Wtorek

6. 27.09.2023 Środa

7. 28.09.2023 Czwartek

8. 29.09.2023 Piątek

  Bośnia i Hercegowina Hotel Agava Neum 

Propozycja programu

Wczasy Diabetyków 22.09 - 01-10.2023                                       

Śniadanie - Po śniadaniu przejazd do MEDJUGORJE – największego centrum 

pielgrzymkego na Bałkanach. Następnie przejazd do MOSTARU, jednym z 

najpiękniejszych przełomów rzecznych na Bałkanach - doliną rzeki Neretwy. Zwiedzanie 

z przewodnikiem zabytkowego centrum miasta: kamienny Stary Most (wpisany na listę 

UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnica Kujundziluk 

Carsija (tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią, meczety, z 

których dobiegają głosy muezinów wzywających do modlitwy). Po południu czas wolny 

na kąpiel w jeziorku przy malowniczych WODOSPADACH KRAVICA (wstęp dodatkowo 

płatny – ok. 15 - 20 Euro). Przejazd do hotelu, obiadokolacja.  Nocleg.

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; Obiadokolacja, 

Nocleg.

Śniadanie - Po śniadaniu zwiedzanie ZAGRZEBIA - stolicy Chorwacji z przewodnikiem 

– miasta o europejskiej architekturze, zupełnie odmiennego od miejscowości na 

wybrzeżu. Spacer ulicami Zagrzebia przez główny plac Bana Jelačiča z fontanną z XVII 

w. do Kaptolu – najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogotyckiej katedry 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wizyta na jednym z najpiękniejszych 

cmentarzy w Europie - Mirogoj. Zaprojektowany przez wielkiego architekta Hermanna 

Bolle stanowi swoiste muzeum pod gołym niebem. Przejazd na do miejsca 

zakwaterowana w Neum. Obiadokolacja. Nocleg

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; Obiadokolacja, 

wieczorek taneczny. Nocleg.

Śniadanie - Po śniadaniu czas wolny na relaks i plażowanie. Wieczorem obiadokolacja. 

Nocleg

Śniadanie - Czas wolny: zwiedzanie, plażowanie i kąpiel w morzu; Obiadokolacja, 

wieczorek taneczny. Nocleg.

Śniadanie - Po śniadaniu przejazd do Gradaca w Chorwacji na całodzienny rejs „Fish 

Picnic” (w cenie ok. 30 Euro/osobę). Wieczorem powrót do hotelu w Neum. 

Obiadokolacja. Nocleg

Zbiórka uczestników na parkingu przy Markecie "ALDI" ul. Łaska 36 w piątek 

22.09.2023 r. Wyjazd (ok. 6.00). Przejazd przez Słowację i Węgry. Przyjazd na nocleg 

tranzytowy (w okolicach Zagrzebia). Obiadokolacja. Nocleg. 



9. 30.09.2023 Sobota

10. 01.10.2023 Niedziela

UWAGA!!!

Program ma charakter informacyjny i może ulec niewielkim zmianom (m.in. kolejność zwiedzania). Możliwość realizacji 

pełnego programu wycieczki zależy od dostępności miejsc noclegowych oraz obiektów do zwiedzania w określonych terminach.

Śniadanie - Po śniadaniu przejazd do SARAJEWA. Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy 

Bośni i Hercegowiny, największego po Stambule skupiska zabytków architektury 

muzułmańskiej w Europie. Znajduje się tu ponad 60 meczetów. Jest to miasto wielu 

wyznań i narodowości, gdzie przenikają się różne kultury i religie. 

Zwiedzanie starego miasta: cerkiew prawosławna Archaniołów Gabriela i Michała, 

ratusz, meczet Gazi Husrev-bega, Baščaršija - turecki bazar z tradycyjnymi warsztatami 

rzemieślniczymi w wąskich uliczkach, sukiennicami oraz restauracjami, most Gawriła 

Principa – miejsce zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Obiad. Następnie 

przejazd do hotelu na Węgrzech (przy granicy z Chorwacją). Zakwaterowanie. Nocleg.

Śniadanie - Po śniadaniu przejazd powrotny do Polski. Po drodze czas wolny na 

posiłek (we własnym zakresie). Powrót do miejsca zbiórki w godzinach późno 

wieczornych (ok. 23.00)


