BAŁKANY 2017

Macedonia, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Harcegowina
26.06 – 03.07.2017.

1 DZIEŃ: wyjazd w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii,
nocleg i obiadokolacja w hotelu.

2 DZIEŃ: po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Macedonii, zwiedzanie Skopje: Stare
i Nowe Miasto połączone Kamiennym Mostem. Stara Carsija – dawny turecki bazar
położony u stóp wzgórza z twierdzą Kale, wizyta w Domu Pamięci Matki Teresy z Kalkuty.
Przejazd do Ochrydu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ: po śniadaniu w godzinach przedpołudniowych zwiedzanie Ochrydu (UNESCO):
antyczny teatr, cerkiew św. Bogurodzicy Perivlepta z cennymi freskami oraz wzgórze
Plaosnik, twierdza cara Samuela, cerkiew św. Jovana Kaneo, usytuowanej na wysokim
klifie ponad wodami jeziora (słynny punkt widokowy). Po południu czas wolny na
odpoczynek i plażowanie nad Jeziorem Ochrydzkim, wieczorem obiadokolacja i nocleg.
4 DZIEŃ: po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Tirany, zwiedzanie: Plac
Skanderbega, Piramida, Pałac Prezydencki i Kongresowy oraz meczet Ethem Beya z XVIII
wieku – najstarszy zabytek w centrum miasta. Następnie przejazd do Kruji: stary bazar,
spacer zabytkowymi uliczkami miasteczka w stronę cytadeli, twierdzy Skanderbega.
Przejazd do Czarnogóry, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: po śniadaniu czas wolny na odpoczynek i plażowanie, wieczorem obiadokolacja i
nocleg.

6 DZIEŃ: po śniadaniu (dla chętnych) rejs stateczkiem, po drodze płyniemy koło słynnego
półwyspu św. Stefan, przerwa na zwiedzenie starówki w Budvie zwanej „małym
Dubrownikiem”, spacer w obrębie murów obronnych, katedra św. Jana; dalej wyspa św.
Mikołaja - czas wolny na plażowanie. Powrót do miejsca zakwaterowania, wieczorem
obiadokolacja i nocleg.
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7 DZIEŃ: po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Kotoru (UNESCO). Boka Kotorska
przypomina norweskie krajobrazy i jest określana fiordem południa Europy. W Kotorze
m.in. Katedra św. Trifuna i symbol miasta – wieża zegarowa z XVI wieku, czas wolny;
następnie przejazd do Perast, wizyta na wyspie Matki Bożej na Skale z barokowym
sanktuarium. Dalej wyjazd w kierunku Bośni i Harcegowiny, przejazd w okolice
Sarejewa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

8 DZIEŃ: po śniadaniu wykwaterowanie, zwiedzanie centrum Sarajewa, gdzie mieszają
się wpływy różnych kultur i religii: meczet Gazi Husrev-beja, cerkiew prawosławna
Archaniołów Gabriela i Michała, Latinski Most, studnia o ażurowej konstrukcji,
Bascarsija - bazar z tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi w wąskich uliczkach,
restauracjami, gdzie można np. zjeść najlepsze cevapcici na Bałkanach. Następnie
wyjazd w drogę powrotną do Polski, obiad na trasie. Przyjazd w godzinach nocnych.

CENA: 1170 zł + 100 EUR

(oferta dla 40 osób płatnych)

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie KL i NNW, opłaty drogowe i parkingowe, 7 noclegów, 7 śniadań,
7 obiadokolacji, 1 obiad na trasie, opiekę pilota, przewodników lokalnych.
Dodatkowo płatne:
- rejs statkiem w Czarnogórze, rejs pomiędzy kilkoma miejscowościami obejmujący przystanki na zwiedzanie
i plażowanie – 15 EUR/os.
- rejs w Perast - rejs na wyspę z barokowym sanktuarium Matki Bożej na Skale – 10 EUR/os.
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