Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Skarby Bałkanów

Numer oferty: 260

Skarby Bałkanów
Chorwacja-Czarnogóra -Albania
Wczasy ze zwiedzaniem bez przejazdów nocnych
WIEDEŃ - SZYBENIK – KOTOR- TIRANA- BUDVA –WODOSPADY KRKA
TERMIN:

29.09-08.10.2017

ŚWIADCZENIA:

- przejazd autokarem zachodnim ( klimatyzacja, WC, barek, video)
- 9 noclegów: 2 noclegi tranzytowe k/ Zagrzebia pensjonat ,1 nocleg w Czarnogórze k/ Ulcini , 3 noclegi w NEUM
, 3 noclegi w Albanii w Durres HOTELE/ PENSJONATY ***,pokoje klimatyzowane ,TV , ręczniki
- wyżywienie 2 razy dziennie: 9 śniadań (szwedzki stół), 9 obiadokolacji
- zwiedzanie i realizacja programu j/w
- degustacje miejscowych trunków w Neum
- ubezpieczenie Signal Iduna: KL (koszty leczenia), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
- opieka pilota na trasie

PROGRAM RAMOWY:
1 DZIEŃ Wyjazd z Wrocławia o godz 6:00. Przejazd do WIEDNIA ( 400 km )– przejazd Ringiem miejskim,
Katedra św. Szczepana, kompleks pałacowy Hofburg. Spacer po Starym Mieście ,Opera .Przejazd do
pensjonatu *** k/ Zagrzebia ( 300 km ) , obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ Śniadanie. Przyjazd do SZYBENIKA (300km )–miasta piratów – 1,5 godzinny spacer-Stare Miasto ,
Katedra św. Jakuba . Przejazd do NEUM (200 km )–kurort w Bośni -.Degustacja miejscowych nalewek i
możliwość ich zakupu .Obiadokolacja, nocleg hotel ***
3 DZIEŃ Śniadanie ,przejazd do CZARNOGÓRY (160 km) – nad Zatokę Kotorską - największy i najgłębszy fiord
południowej Europy. Zwiedzanie KOTORU ,jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w
płd-wsch Europie, wpisanego na listę UNESCO .Przejazd do BUDVY (25 km )- zwanej "małym Dubrownikiem".
Spacer w obrębie murów obronnych, w czasie którego zobaczymy katedrę św. Jana, pozostałości starożytnych
budowli, kaplic i cytadeli. Przejazd na obiadokolacje ,nocleg k/ Ulcini
4 DZIEŃ Śniadanie. Wyjazd do ALBANII , przejazd do TIRANY-( 40 km ) stolicy Albanii .Zwiedzanie :Plac
Skanderbega , Meczet Hadżi Ethem Beja, Gmachy Rządowe, Piramidy( wybudowanej z przeznaczeniem na
mauzoleum Envera Hodży), Dzwonu Wolności - dar rządu amerykańskiego, dawnej zamkniętej dzielnicy
komunistycznej -Blok”, plac Matki Teresy Przejazd nad morze do DURRES (110 km ) hotel*** kolacja, nocleg
5 – 6 DZIEŃ Śniadanie –wypoczynek nad morzem w Durres –DZIEŃ RELAKSU –opalanie ,pływanie .Od 16,00
zwiedzanie Amfiteatru Rzymskiego, pomnika obrońców Dureszu, Termy Rzymskie, Meczet Fatih, promenada.
Wieczorem spacer po miejscowym kurorcie .obiadokolacja ,nocleg
7.DZIEŃ Śniadanie –przejazd do kurortu czarnogórskiego ULCINI ( 140 km )- pobyt ok. 2 godz. na największej i
najszerszej plaży całych Bałkanów ( dł 14 km Velika Plaż ).Przejazd do NEUM ( 240 km ) , obiadokolacja ,nocleg
8 DZIEŃ Śniadanie – wypoczynek –relaks opalanie ok. 15,00 .Rejs statkiem po okolicznych zatoczkach + pobyt
na platformie zakotwiczonej na morzu – tu degustacja miejscowych specjałów : muszle z grill ,ryba dorada, wino,
rakija i zabawa na przy muzyce Impreza 15,00-18,00 Powrót do hotelu .Obiadokolacja .Nocleg.
9 DZIEŃ Śniadanie –przejazd na Wodospady Rzeki Krka (200 km ).Wzdłuż rzeki Krki jest 7 wodospadów .
Stanowią one fenomen przyrodniczy. Najwyższy z wodospadów Krka - Manojlovac wznosi się na wys. 60 m. W
parku zlokalizowane jest jezioro Visovac, na środku którego ,mieści się wyspa, na której od roku 1445 jest
klasztor franciszkański . Tu rośnie 800 gatunków roślin . W 40 miejscowych jaskiniach i jamach, niedostępnych
dla zwiedzających, żyją nietoperze z zagrożonego gatunku. Zobaczymy Skansen z XIX w, młyny wodne , a
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także pozostałości po elektrowni wodnej z roku 1985 - jednej z pierwszych na świecie. Przejazd w kierunku
Zagrzebia
( 320 km ) . Obiadokolacja ok. 18,00 .Nocleg k/Zagrzebia w pensjonacie ***.
10 DZIEŃ Śniadanie –przejazd przez Słowenię ,Austrię ,Czechy do Wrocławia .Postój na posiłek na terenie
Czech
( należy posiadać 200 KCZ) .Przyjazd do Wrocławia ok. 20,00
CENA: 795 zł + 260 Euro

UWAGI:
1. Wyjazd: Wrocław o godz. 6,00 Wrocław. Powrót ok. godz.21:00
2. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot
nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
3. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taxy klimatycznej (Kotor ,Tirana ,Narodowy Park
Krka + Fisch Picnik w Neum + usługi przewodników = 70 Euro/os. Pieniądze zbierane przez pilota w autokarze,
rozliczane w ostatnim dniu.
4. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne dla chętnych wg zamówienia
5. Należy posiadać aktualny paszport ( lub dowód osobisty ) Wskazana Karta Ubezpieczenia Europejskiego
(EKUZ)
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