chojnice2-2016 podstawowe

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

Nowy Sad - Skopje - Albania - CZARNOGÓRA – Dubrownik - Medjugore

9 dni

TERMIN: pocz tek wakacji 2016
0/1 dzie
Wyjazd godz. 23.00; przejazd 1250km do Nowego Sadu n.Dunajem /Serbia, pó ny obiad i nocleg,
2 dzie
niadanie; przejazd 600km przez Serbi (krótki objazd Belgradu - twierdza,centrum) do Skopje stolicy Macedonii, miasta narodzin Matki Teresy z Kalkuty (krótkie zwiedzanie: twierdza, bazar
orientalny, starówka, wieczorem pod wietlane pi kne fontanny i mosty); obiadokolacja i nocleg
3 dzie
niadanie; przejazd 450km przez Albani , krótki postój w Tiranie (pomnik Skanderbega, meczet,
Wie a Zegarowa) lub Kruji (pozosta ci twierdzy, turecki bazar); przejazd do Czarnogóry nad M.
Adriatyckie, obiadokolacja, zakwaterowanie w pensjonacie/hotelu na wybrze u
4 dzie
niadanie; wypoczynek, pla owanie; obiadokolacja i nocleg j.w.
5 dzie
niadanie; wycieczka z przewodnikiem wzd
wybrze a do historycznej Budvy i Baru, powrót
przez dawn stolic Cetinje i malownicze serpentyny masywu Lovcen, wpisany na list UNESCO
zabytkowy Kotor- krótkie zwiedzanie; obiadokolacja, nocleg j.w
6 dzie
niadanie; fakultatywnie atrakcyjna ca odzienna wycieczka p atna dod.+20euro - rejs statkiem
wycieczkowym po Zatoce Kotorskiej (postoje w zabytkowych miasteczkach Herceg Novi i przy
jednej z wysp Boki Kotorskiej, pla a anjice, z rejsem do wn trza B kitnej Groty /czas na k piel/
oraz niezapomnianymi widokami „fiordu po udnia”); obiadokolacja i nocleg j.w
7 dzie
niadanie; przejazd do chorwackiego Dubrownika – zwiedzanie z przewodnikiem "Per y
Adriatyku", spacer w obr bie Starego Miasta z fortyfikacjami, twierdz , bramy miejskie; (dla
ch tnych dodatkowo mo liwy wst p i 1,5godz. spacer po murach miejskich ok.14euro); przejazd
na obiadokolacj , nocleg w Medjugore
8 dzie
niadanie; do po udnia Medjugore /Góra Objawie , Sanktuarium/, przejazd przez Mostar na pó ny
obiad i nocleg na W gry
9 dzie
niadanie, przejazd do Polski, obiad w drodze; powrót ok. pó nocy
Cena ok. max 1710 z /40os., 1640z /45os. i zawiera
- przejazd komfortowym autokarem /max. 48 miejsc/, op aty parkingowe i drogowe,
- 8 noclegów (1 Nowy Sad, 1 Skopje, 4 w Czarnogórze, 1 Medjugore, 1 W gry pok. 2- 3 os. z az.)
- 1 obiad + 8 x niadania i obiadokolacje
- realizacj programu, przewodnik miejscowy, wst py wliczone w cen (15 euro)
- ubezpieczenie KL/NNW + baga uczestnika, opiek pilota na trasie,

