Cena obejmuje:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

przejazd autokarem klasy LUX
wyposażonym w
klimatyzację/ogrzewanie,
barek, WC, TV;
ubezpieczenie KL i NNW
2 noclegi w okolicy Ljubljany,
1 nocleg w okolicy Rovinj
1 nocleg w okolicy Neum,
1 nocleg w okolicy Budvy,
6 noclegów w okolicy Velipoja,
11 śniadań, 9 obiadokolacji;
Zwiedzanie: Lublana, Pula,
Rovinj, Makarska, Dubrownik,
Zatoka Kotorska, Budva,
Wiedeń
podatek VAT

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do obiektów
- ubezpieczenia od chorób
przewlekłych;
- dopłaty do pokoju 1-os. – 30 % ceny;
- przewodników lokalnych, zestawu
słuchawek, taksy klimatycznej 30 EUR

Proponowany termin:
od 1 maja do 15 czerwca 2019
lub od 15 września 2019

Cena przy grupie
min. 62 osoby

2 199 zł/os
Przy wpłacie zaliczki w
wysokości 300 zł do 03.12.2018
cena wycieczki wyniesie

1799 zł/os

Program wycieczki:
Dzień 1. Wyjazd o godzinie 06:00 z miejsca zbiórki w kierunku Ljubljany.
Po dotarciu na miejsce zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
Dzień 2: Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu, a następnie objazd po
pięknej stolicy Słowenii, podczas którego będziemy mogli zobaczyć
m.in.: kościół Świętej Trójcy który jest jedną z najpiękniejszych
świątyń barokowych w mieście, Zamek Lublański i Most Smoka. Po
zwiedzaniu wyjazd do chorwackiej miejscowości – Pula, która jest
największa na półwyspie Istria. Miasto to znajduje się w głębokiej
zatoce, otoczone przez małe wyspy. Zobaczymy m.in.: zabytkowy
Amfiteatr, Forum zbudowane w czasach panowania Cesarstwa
rzymskiego, Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Ratusz
zbudowany w XIII wieku. W godzinach popołudniowych przejazd do
Rovinj, zwanego „chorwacką Wenecją”, posiadającego jedyną w
swoim rodzaju starówkę, katedrę św. Eufemii z XVII w, pałac miejski
oraz klasztor franciszkanów. W godzinach wieczornych przejazd do
hotelu na zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do
miejscowości Makarska - miasta położonego na terenie górzystym,
przez co parkingi oraz ulice zlokalizowane są na stromych zboczach.
Makarska to miejsce znane z rozrywki. Znajdują się tu dwa nadmorskie
bulwary pełne sklepów i kawiarni, Stare Miasto, kręte uliczki, port oraz
piękne kamieniczki. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolicach
miejscowości Neum. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i
nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do
Dubrownika. Następnie zwiedzanie miasta, słynącego z pięknej
architektury m.in.: Stare Miasto które w całości zostało wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako zespół
miejski. Po ostatnich chwilach spędzonych w Dubrowniku udamy się
nad zatokę Kotorską, której krajobraz przypominający fiordy północy
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Przyrodniczego UNESCO. Zwiedzimy również miasto Kotor położone
nad zatoką. Jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast
w południowo-wschodniej Europie i pełnym zabytkowych budowli.
Po zwiedzeniu miasta odbędzie się przejazd na zakwaterowanie,
obiadokolację i nocleg w okolice Budvy.
Dzień 5: Śniadanie, wykwaterowanie i zwiedzanie miasta Budva, m.in.
Cytadela, Kościół Santa Marija, Cerkiew św. Sawy i mury obronne.
Przejazd w okolice miejscowości Velipoja na zakwaterowanie,
obiadokolację i nocleg.

Dzień 6-10: Śniadanie, czas wolny oraz możliwość skorzystania z
wycieczek fakultatywnych:
Kosowo (cena 40 EUR) - ,,Perełka w koronie’’ Prizren (Miasto w
południowym Kosowie, malowniczo położone u podnóża gór
Szar Planina, które w 2008 roku jednostronnie proklamowało
niepodległość. Albańczycy zbezcześcili i spalili świątynie
chrześcijańskie, w tym np. cerkiew Bogurodzicy i cerkiew
Chrystusa Zbawiciela. Budynki świątyń i ruiny cerkwi położonych
w mieście zdobią miasto do dnia dzisiejszego m.in.: Meczet
Sinana Paszy, Rzeka Lombardhi, Kamienny Most, twierdza,
Forteca i wiele innych niezapomnianych miejsc.)
Berat czyli słynne „miasto tysiąca okien” (cena 30 EUR)
znajdujące się na Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz
nazwane miastem muzeum. Berat uważany jest również za
jedno z najstarszych miast regionu. Tam zwiedzamy m.in. starą
cześć miasta położoną w obrębie twierdzy oraz monaster i
muzeum Onufrego – najsłynniejszego twórcy ikon. Twierdza jest
rozległa i można z jej murów podziwiać panoramę miasta. W
monasterze Najświętszej Marii Panny podziwiamy niezwykły
ikonostas, a ze względu na to, że już w świątyni nie odbywają się
nabożeństwa możemy również znaleźć się po jego drugiej
stronie. Po opuszczeniu twierdzy zwiedzamy dolną część miasta
z orientalną zabudową. Na trasie wspólnego spaceru znajdzie
się min. dzielnica Mangalem z zabytkowym meczetem oraz
plątaniną kamiennych uliczek.
Tirana stolica Albanii (cena 20 EUR), Zwiedzanie rozpoczynamy
od wjazdu na górę Dajti! Atrakcja pozwoli zobaczyć Tiranę z
zupełnie innej perspektywy. Spacer po centrum zaczynamy w
dawnej zamkniętej dzielnicy dygnitarzy komunistycznych.
Następnie idziemy główną ulicą miasta, na której znajdują się
m.in. Pałac Prezydencki i inne budynki rządowe. Zatrzymujemy
się również pod Piramidą Hodży i docieramy do Placu
Skanderbega, gdzie znajduje się charakterystyczna mozaika,
która jest jednym z symboli kraju.
RABAT -10 EUR ! (PRZY ZAKUPIE WSZYSTKICH WYCIECZEK
FAKULTATYWNYCH CENA WYSOSI 80 EUR)
Dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd w
okolice Ljubljany na nocleg.
Dzień 12: Śniadanie, wykwaterowanie i objazdowe zwiedzanie
Wiednia. Zobaczymy najważniejsze zabytki tego miasta,
reprezentujące wszystkie najważniejsze style architektoniczne,
m.in. Ratusz, Gotycką Katedrę Świętego Szczepana i budynek
Parlamentu. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski i rozwiązanie
grupy.

Kolejność zwiedzania miast i obiektów może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.

