AMADEO

2017-1, przez 11 krajów

85-030 Bydgoszcz, ul. Ruminskiego 6
tel./fax 52 349 34 31, 502 736 710
e-mail: amadeobiuro@poczta.onet.pl

BAŁKANY

Belgrad - Skopje - Albania - CZARNOGÓRA - Dubrownik 10 dni

TERMIN: 23. 05 - 01. 06. 2017
1 dzień 1200
Wyjazd godz. 3.00; przejazd przez Węgry do Nowego Sadu /Serbia/, kolacja, nocleg w hotelu
2 dzień 550
śniadanie; przejazd przez Serbię do Belgradu (krótkie zwiedzanie z przewodnikiem ok.2-3godz.:
twierdza, cerkiew), przejazd na kolacje, nocleg do Macedonii - kolacja, wieczorem pobyt w
centrum (grające fontanny, podświetlane mosty i budowle); nocleg w Skopje
3 dzień 350
śniadanie; krótkie zwiedzanie pięknego Skopje (miasta narodzin Matki Teresy), z przewodnikiem
(twierdza, orientalny bazar i starówka z meczetami, pomniki); przejazd przez Albanię na kolację,
zakwaterowanie w hotelu w nadmorskim kurorcie w Durres
4 dzień 100
śniadanie; półdniowe zwiedzanie okolicy i stolicy Albanii Tirany (pomnik Skanderbega, meczet,
Wieża Zegarowa); odpoczynek w Durres; kolacja, nocleg j.w.
5 dzień 200
śniadanie; przejazd przez Albanię do Czarnogóry nad M. Adriatyckie (w drodze punkty widokowe wysepka Św. Stefan), zakwaterowanie w b. wygodnym hotelu POSEJDON*** k/Budvy (przy samej
plaży, pok. 2-os.); po południu - odpoczynek nad morzem; kolacja, nocleg
6 dzień
śniadanie; całodzienna wycieczka - rejs statkiem wycieczkowym po Zatoce Kotorskiej (postoje
w zabytkowych miasteczkach Herceg Novi, Tivat i Kotor z czasem na zwiedzanie, przy jednej z
wysp Boki Kotorskiej, plaża Żanjice, z rejsem do wnętrza Błękitnej Groty /czas na kąpiel/ oraz
niezapomnianymi widokami „fiordu południa”); kolacja i nocleg j.w
7 dzień
śniadanie; wycieczka z przewodnikiem po Czarnogórze - malownicze serpentyny masywu
Lovcen; historyczne miasta Kotor, Budva, Cetinje, /widoki; kolacja, nocleg j.w
8 dzień
śniadanie; plażowanie / wieczorem degustacja miejscowych wyrobów, obiadokolacja i nocleg j.w
9 dzień
śniadanie; przejazd do Dubrownika – wjazd, krótkie zwiedzanie "Perły Adriatyku", spacer w
obrębie Starego Miasta z fortyfikacjami, twierdzą, bramy miejskie; (dla chętnych dodatkowo
możliwy wjazd kolejką na wzgórze Srd ok.14 euro lub wstęp i 1,5godz. spacer po murach
miejskich ok.14euro); przejazd na kolację, nocleg k/Zagrzebia
10 dzień
śniadanie; w drodze obiad, powrót po północy
Cena ok. 1800-1850 zł i zawiera
- przejazd komfortowym autokarem /max. 48 uczestników/, opłaty parkingowe i drogowe,
- 9 noclegów (hotele **-****, po 1 w Serbii, Chorwacji, Macedonii, 2 w Albanii; 4 w Czarnogórze,
w pok. 2-os. z łaz., na wybrzeżu z klimatyzacją)
- 10 obiadokolacji (6x bufetowe). 9 śniadań
- ubezpieczenie KL/NNW + bagaż uczestnika, opiekę pilota na trasie,
- UWAGA: na realizację programu (przewodnika miejscowego, rejsy, wstępy, wjazdy) dodatkowo
należy posiadać 40 euro

informacje dodatkowe
Pokój 1-os. : dopłata do pok. 1-os. około 500zł
Noclegi, morze
6 noclegów nad M. Adriatyckim, w Czarnogórze wygodny hotel Posejdon (bezpośrednio przy znanej
plaży Jaz, leżaki w cenie)
plaże - w Albanii i Czarnogórze plaże zwykle to piasek, ale wskazane obuwie do kąpieli; duże
zasolenie morza
wskazane nakrycia głowy, krem z filtrem (długie dni - słońce zwykle mocno operuje)
Dokumenty
Obecnie /koniec 2016/ wystarczą dowody osobiste, jednak zaleca się również posiadanie paszportu
(na wypadek zmian przepisów w krajach tranzytowych - przejazd przez 11 państw, w tym 5
nieunijnych)
Waluty
Czarnogóra - euro
Serbia, Albania, Macedonia - wskazane drobne euro do wymiany (na dinary, leki, denary)
Chorwacja - kuny (wymiana bez problemu ze złotówek lub euro)
Ubezpieczenie KL/NNW pakietowe (PZU Wojażer)
W razie wątpliwości sprawdzić w OWU pakietu WOJAŻER , zwłaszcza dot. chorób przewlekłych
wyłączenia w &30 OWU (dostępne w internecie na stronie pzu)

