„PLAŻE MORZA JOŃSKIEGO”- ALBANIA
Wypoczynek w Sarande (Albania);
Elbasan, Butrint, Ksamil (Albania);
Skopje i Jezioro Ochrydzkie (Macedonia), Korfu (Grecja).
Termin: 29/30 IX–10/11 X 2018 r.

Cena: 1899,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
29 IX Indywidualny dojazd do Krakowa. Zbiórka w Krakowie Gł. o godz. 17:30, wyjazd autokarem w kierunku Macedonii, przejazd
nocny.
30 IX Przyjazd do Skopje po południu, zwiedzanie stolicy Macedonii z przewodnikiem. Po zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja oraz nocleg.
1 X Po śniadaniu wyjazd autokarem nad Jezioro Ochrydzkie, zwiedzanie z przewodnikiem Ochrydu i okolic. Zakwaterowanie
w hotelu pod Ochrydem, obiadokolacja, czas wolny, nocleg..
2 X Śniadanie, wyjazd do Sarande w Albanii. Przejazd przez malownicze góry albańskie, w Elbasan spotkanie z przewodnikiem oraz
spacer po mieście założonym przez Turków. Przyjazd do hotelu w Sarande po południu, zakwaterowanie, spacer po okolicy,
Obiadokolacja, czas wolny. Nocleg.
3 X Śniadanie, wypoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg.
4 X Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do miejscowości Butrint wpisanej na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, spacer
wśród ruin z czasów starożytnej Grecji i Rzymu oraz z czasów panowania weneckiego. W drodze powrotnej odpoczynek
w miejscowości Ksamil oraz kąpiel na najpiękniejszej plaży Albanii. Po południu powrót do Sarande, obiadokolacja w hotelu,
czas wolny i nocleg.
5 X Śniadanie. Wypoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg.
6 X Śniadanie, po posiłku wyjazd na bazę promową i rejs na grecką wyspę Korfu. Zwiedzanie największego miasta wyspy o tej samej
nazwie, wizyta na twierdzy weneckiej. Czas wolny na starówce Korfu. Powrót promem do Sarande. Obiadokolacja, nocleg.
7 X Śniadanie. Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg.
8 X Śniadanie. Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg.
9 X Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu oraz wyjazd w kierunku Skopje. Wieczorem przyjazd do stolicy Macedonii, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja oraz nocleg..
10 X Śniadanie, po którym czas wolny przed odjazdem. Po południu wyjazd w kierunku Polski. Przejazd nocny.
11 X Przyjazd do Krakowa ok. godz. 10:00. Indywidualny powrót do miejscowości zamieszkania.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie
zgodnej z programem;
- 10 noclegów w hotelach***, pokoje 2-,3-os.* z łazienkami i WC;
- 10 śniadań i 10 obiadokolacji;
- opiekę pilota na całej trasie;
- usługi przewodnika w Macedonii;
- opiekę przewodnika/rezydenta w trakcie pobytu w Albanii;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe i parkingowe.
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 48 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,30 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: rejs Sarande - Korfu - Sarande, grecki autokar na Korfu, wstępy do zwiedzanych obiektów – ok. 60,- €/os.
*) Dopłata do pokoju 2-os. z widokiem na morze w hotelu w Sarande wynosi 50,- €/pokój (ilość takich pokoi jest ograniczona).
Dopłata do pokoju 1-os. w hotelu w Sarande wynosi 70,- € (ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona).
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