Stowarzyszenie Geodetów Podróżników
W KRAKOWIE ZAPRASZA KOLEŻANKI I KOLEGÓW NA WYCIECZKĘ
ALBANIA-MACEDONIA-CZARNOGÓRA-SERBIA
Nieodkryte zakątki Europy : Budapeszt, Skopje, Ochryd, Mavrovo , Berat, Durres, Tirana,
Szkodra, Budva, Kotor, Cetinije, kanion Moraca
która odbędzie się w dniach 27.04-05.05.2019
PROGRAM WYCIECZKI
1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6:00. Przejazd przez Słowację, Węgry w kierunku Budapesztu. Spacer po mieście. Nocleg
tranzytowy na granicy węgiersko-serbskiej. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 600 km)
2 dzień - śniadanie. Przejazd przez Serbię w kierunku Macedonii. Przejazd do Skopje, zwiedzanie: zabytki potureckie, meczet
Isy Beja, stary bazar, kamienny most, cerkiew św. Spasa, pierwszy na Bałkanach Dworzec Kolejowy. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.(ok. 600 km)
3 dzień - śniadanie. Przejazd w okolice Jeziora Ochrydzkiego, przez największy na Bałkanach Park Narodowy Mavrovo, wzdłuż
przełomu Czarnego Drinu. Zwiedzanie kompleksu klasztornego Sv. Jovan Bigorski, który poświecony jest Św. Janowi
Chrzcicielowi. Następnie zwiedzanie Ochrydu, nazywanego europejską Jerozolimą. Spacer po mieście: teatr antyczny, warsztat
tradycyjnego czerpania papieru., cerkiew św Pantelejmona, gdzie spoczywa św. Kliment. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
(ok. 200 km)
4 dzień - śniadanie. Przejazd do miejscowości Berat, nazywanej „miastem tysiąca okien”, wpisanej na listę UNESCO. Ta
miejscowość z 2400-letnią historią jest jedną z najpiękniejszych w Albanii. Wizyta w zamku na wzgórzu, w bogato zdobionym
Meczecie Kawalerów oraz w Chanace Helveti, gdzie znajduje się piękny portyk. Następnie wizyta w zabytkowych dzielnicach
muzealnych Mangalemi i Gorica. Przejazd w kierunku miasta Durres. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok.
300 km)
5 dzień - śniadanie. Wizyta w jednej z największych w Albanii destylarni brandy “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” działającej
nieprzerwanie od 1933 roku. W czasie wizyty degustacja słynnego koniaku marki Skënderbeu i czas na zakupy. Następnie
wizyta w jednym z najstarszych miast Albanii - Durres. Podczas wycieczki z przewodnikiem poznają Państwo 3000-letnią
historię największego portowego miasta Albanii. Wizyta w fortecy zbudowanej w IV-V w. p.n.e. oraz w Weneckiej Wieży.
Następnie wizyta w rzymskim amfiteatrze z II w. n.e. mieszczącym 20000 widzów. Przejazd do Tirany. Zwiedzanie miasta:
historyczna i współczesna zabudowa stolicy: plac Skanderbega z muzeami, meczet Ethem Beya. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 70 km)
6 dzień - śniadanie. Przejazd do Kruja zwanego „albańskim Krakowem spacer po mieście: zamek Skanderbega, turecki bazar.
Zwiedzanie miasta Szkodra: katedra katolicka, Ołowiany Meczet, dzielnica włoska, twierdza Rozafa. Przejazd do Ulcinj.
Zakwaterowanie. Spacer po średniowiecznym mieście. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 300 km)
7 dzień - śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża, po drodze panorama miasta Sv. Stefan malowniczo położonego na wyspie.
Przejazd przez Budvę, w miarę wolnego czasu spacer po mieście. Przejazd do miasta Kotor. Spacer krętymi uliczkami
średniowiecznego miasta otoczonego doskonale zachowanymi murami miejskimi. Przejazd do historycznej stolicy Czarnogóry Cetinije, zwiedzanie monastyru Cetinijskiego. Przejazd na północ. W miarę wolnego czasu spacer po stolicy Czarnogóry Podgoricy. Zakwaterowanie w hotelu na terenie Czarnogóry. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 200 km).
8 dzień - śniadanie. Przejazd przez imponujący Kanion rzeki Moraca w kierunku Belgradu. Po drodze zwiedzimy: monastyr
Moraca, otoczony pięknymi ogrodami, kanion, do którego spadają liczne wodospady, co dodaje miejscu niezwykłego uroku,
most na Tarze. Przejazd do Sarajewa - zwiedzanie. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 430 km).
9 dzień - śniadanie. Przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację. Powrót do Krakowa ok. godz. 22:00. (ok.770 km)

CENA: 1900 ZŁ
Dopłata do pokoju 1-osobowego : 550 zł
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach ***/**** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 8 śniadań, 8 obiadokolacji,
autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.
Należy zaopatrzyć się w ok. 70 € na bilety wstępu i obligatoryjnych przewodników lokalnych, zestaw tour guide .
NALEŻY POSIADAĆ PASZPORT.

Zapisy przyjmowane są u koleżanki Elżbiety Biel tel. 604 298 129
u kolegi Wojtka Wiechy tel. 600 358 300
Przy zapisie zaliczka w wysokości 1000 zł do 15.12.2018 r, pozostała kwota do 30.03.2019 r
Wpłaty można dokonywać na konto: Elżbieta Biel nr 74 1020 2906 0000 1802 0078 4553
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