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Link do produktu: http://travelgo.pl/balkanska-przygoda-17-25092022-p-6.html

Bałkańska przygoda 17 25.09.2022
Cena

1 900,00 zł

Cena poprzednia

2 100,00 zł

Opis produktu
Bałkańska przygoda - Albania, Macedonia Północna
Program:
1 dzień:
wyjazd z Rzeszowa (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 18.00. Przejazd przez: Słowację, Węgry.
2 dzień:
kontynuowanie podróży przejazd przez: Serbię w kierunku Macedonii Północnej. Skopje - krótkie zwiedzanie stolicy: miejsca
związane z Matką Teresą, dzielnica muzułmańska - Carsija, monumentalna zabudowa i pomniki placu Makedonija.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 dzień:
śniadanie, wykwaterowanie. Ochryda (UNESCO) - zwiedzanie starówki m.in.: wczesnośredniowieczne cerkwie z freskami,
amfiteatr rzymski, twierdza, staro-bałkańska zabudowa. Przejazd do Albanii do m. Berat - zwiedzanie malowniczego „miasta
okien nad oknami” wpisanego na listę „UNESCO”, twierdza, starówka, historyczne dzielnice muzułmańskie i chrześcijańskie.
Przejazd w rejon m. Duress. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
4 dzień:
śniadanie, czas wolny - wypoczynek nad morzem, plażowanie. Obiadokolacja, nocleg
5 dzień:
śniadanie, czas wolny - wypoczynek nad morzem, plażowanie. Obiadokolacja, nocleg
Dla chętnych fakultatywnie:
Przejazd do m. Vlora – rejs pięknymi wodami morza Jońskiego, tajemnicza wyspa Sazan - dla chętnych zwiedzanie bazy
wojskowej oraz pozostałości po komunistycznym miasteczku. Odpoczynek na rajskiej plaży - dostępnej tylko od morza (plaża
kamienista, polecamy zabrać odpowiednie obuwie), fish picnik – kulinarne przysmaki. Zwiedzanie średniowiecznego
monastyru Zvërnec na wyspie - lagunie Narta. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
6 dzień:
śniadanie, czas wolny - wypoczynek nad morzem, plażowanie. Obiadokolacja, nocleg
lub
wycieczka krajobrazowo - przyrodnicza dla osób chętnych (min. grupa 20 os.): wczesne śniadanie, podjazd na przeł. Llogara
(rewelacyjne widoki na góry, Morze Jońskie i wyspy greckie), przejazd do Parku Narodowego Divjaka – Karavasta: spacer do
wieży widokowej na lagunę. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg

7 dzień:
śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Durres - spacer po historycznym portowym mieście: rzymskie forum i amfiteatr, mury
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i baszta wenecka, meczet, cerkiew, bulwar nadmorski i molo, Kruja - zamek Skanderbega (zewnątrz), bazar - czas wolny
(możliwość zakupienia pamiątek). Szkodra - wieczorny spacer po centrum: katedra katolicka i kościół Franciszkanów, meczet,
cerkiew, „włoska uliczka”. Zakwaterowanie w rejonie Szkodry, obiadokolacja, nocleg
8 dzień:
śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju, przejazd (z przerwami na posiłek) przez: Czarnogórę (Podgorica, kanion
Moracy), Serbię, Węgry
9 dzień:
kontynuowanie podróży, przejazd przez Słowację do Polski, Barwinek ok. godz. 6.00, Rzeszów ok. godz. 10.00.
Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota – przewodnika, 6 noclegów w hotelach **/***
lub pensjonatach (pokoje 2 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, bilety wstępu, lokalni przewodnicy,
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA
Wycieczki fakultatywne:
Vlora - fish piknik - Zvërnec - 55 EUR/os. (wycieczka realizowana przy min. 20 os.).

Uwaga:
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne
opłaty - 45 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Nie czekaj, rezerwuj już dziś! Rezerwacja on-line w trzech krokach:
1. Wybierz ilość uczestników
2. Uzupełnij dane
3. Postępuj zgodnie z treścią wiadomości e-mail, którą otrzymasz zaraz po dokonaniu rezerwacji
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