Biuro Podróży Exodus

PERŁY MACEDONII, ALBANII, CZARNOGÓRY I BOŚNI - PLAŻE ADRIATYKU - JEZIORO OCHRYD
Skopje - stolica Macedonii, zatopiony kościół w wiosce Mavrovo, piękna Ochryda nad słynnym jeziorem podwójna lista UNESCO, źródła rzeki Drim, Tirana - stolica Albanii, amfiteatr rzymski w Durres, Berat "miasto tysiąca okien" z listy UNESCO, święta góra Lovcen - narodowe mauzoleum Czarnogóry, Budva najsłynniejszy czarnogórski kurort, malownicza starówka Kotoru, Zatoka Kotorska - jedyny fiord Europy
Południowej, legendarne mury obronne Dubrownika, objawienia maryjne w Medjugorie, słynny most
"Kamienny Półksiężyc" w Mostarze, Sarajewo - miasto umęczone, malownicze przełomy rzeki Bośnia.
Można podróżować z paszportem (ważnym min. 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki) lub
dowodem osobistym - w przypadku dowodu prostsza odprawa !!!

8 OBIEKTÓW Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
28.05.2021 - 06.06.2021

1799 PLN cena promocyjna, tylko
do końca grudnia 2020!

1999 PLN cena normalna

Program:
01.dzień: 05.00 wyjazd z Zielonej Górze - parking za Palmiarnią (wjazd od ulicy Piaskowej). Przejazd
przez Nową Sól, Kożuchów, Szprotawę, Bolesławiec, Zgorzelec (można wsiadać na trasie po uzgodnieniu
miejsca). Wyjazd z kraju: Zawidów.
Przejazd przez Czechy, Słowację i Węgry. Wjazd do Serbii.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w Hajdukowie na winnicy. Obiadokolacja za dopłatą.
Możliwość degustacji i zakupuregionalnych win.
Nocleg.
02.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd. Przejazd przez Serbię. Wjazd do Macedonii.
Zwiedzanie SKOPJE (stolica i największe miasto Macedonii) akwedukt rzymski, twierdza Skopsko Kale,
dzielnica muzułmańska, gigantyczne pomniki Filipa II i Aleksandra Macedońskiego, muzeum Matki Teresy z
Kalkuty, ruina dworca po trzęsieniu ziemi (z przewodnikiem lokalnym).
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w Skopje. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
03.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Spacer wzdłuż WĄWOZU MATKA (spektakularne malownicze jezioro zaporowe).
Przejazd przez PARK NARODOWY MAVROVO.
Przystanek w wiosce MAVROVO z zatopionym kościołem.
Przejazd pięknym przełomem CZARNEGO DRIMU.
Zwiedzanie OCHRYDY nad JEZIOREM OCHRYDZKIM (Bałkańska Jerozolima, podwójna lista UNESCO:
kulturowa i krajobrazowa) - cerkiew św. Zofii, cerkiew św. Jana Teologa, teatr grecki, ruiny bizantyjskie (z
przewodnikiem lokalnym).
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w Ochrydzie nad jeziorem Ochrydzkim. Obiadokolacja za
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dopłatą. Nocleg.
04.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie KLASZTORU ŚW. NAUMA nad JEZIOREM OCHRYDZKIM.
Przejażdżka łodziami do źródeł rzeki DRIM.
Wjazd do Albanii.
Objazd JEZIORA OCHRYDZKIEGO przez kąpielisko POGRADEC.
Zwiedzanie TIRANY (stolica Albanii) - plac Skanderbega z jego pomnikiem, Pałac Kultury i Nauki, Opera,
katedra prawosławna, katedra katolicka, Piramida, willa Hodży, plac Matki Teresy.
Przystanek w DURRES (największy port i 2. największe miasto Albanii) - promenada, molo, amfiteatr
rzymski.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu przy słynnej plaży Golem. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
05.-06.dzień: śniadanie.
Czas wolny - plażowanie.
Możliwość udziały w wycieczce fakultatywnej do "miasta tysiąca okien" BERAT (lista UNESCO) i do
klasztornej cerkwi ARDENICA.
Powrót do hotelu przy słynne plaży Golem. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
07.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Przystanek w LEZHA - panteon bohatera narodowego Albanii Jerzego Kastrioty Skanderbega.
Spacer po SZKODRZE (4. największe miasto Albanii).
Wjazd do Czarnogóry.
Przejazd przez PODGORICĘ (stolica i największe miasto Czarnogóry).
Przystanek w CETINIE (dawna stolica i duchowe centrum Czarnogóry) - męski monastyr Narodzenia
Matki Bożej.
Spacer po BUDVIE (najsłynniejsze kąpielisko Budvańskiej Riwiery) - plaża, promenada, stare miasto.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Budvie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
08.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie KOTORU ("Mały Dubrownik", lista UNESCO) - Brama Morska, katedra św. Tryfona, Plac
Broni z wieżą zegarową i pałacem książęcym, Plac św. Łukasza z cerkwiami św. Łukasza i św. Mikołaja (z
przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Przejazd brzegami ZATOKI KOTORSKIEJ (jedyny wielki fiord Europy Południowej).
Wjazd do Chorwacji.
Zwiedzanie DUBROVNIKA (lista UNESCO) stary port, katedra, monumentalne mury miejskie,
reprezentacyjna ulica Stradun, pałac Rektorów, studnie Onofria, brama Pile (z przewodnikiem lokalnym).
Czas wolny.
Przejazd przez malowniczą deltę rzeki NERETVY.
Wjazd do Bośni i Hercegowiny.
Zwiedzanie MEDJUGORIE (miejsce słynnych objawień maryjnych, centrum pielgrzymkowe) - kościół
św. Jakuba, Wzgórze Objawień.
Około 21.00 - zakwaterowanie w pensjonacie w Medjugorie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
09.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie MOSTARU (lista UNESCO) słynny turecki most Kamienny Półksiężyc, stare miasto tureckie (z
przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Zwiedzanie SARAJEWA (stolica i największe miasto Bośni i Hercegowiny, "miasto umęczone") stare
miasto muzułmańskie, miasto cesarskie, miejsce zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda, sarajewskie róże (z
przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Odżak. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
10.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
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Wjazd do Chorwacji. Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację i Czechy. Wjazd do kraju: Zawidów.
Około 02.00 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod Palmiarnią.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) - ok. 4250 km
noclegi: 9 x hotel***- pokoje 2/3osobowe z łaz/WC
wyżywienie: 9 śniadań
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT.

Dodatkowe opłaty:
9 obiadokolacji - 250 PLN (na życzenie, płatne w biurze przed wyjazdem, napoje dodatkowo płatne)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 500 PLN (na życzenie)
zestawy słuchawkowe (obowiązkowo) - 10 EUR
wycieczka fakultatywna do Berat (lista UNESCO) i klasztoru Ardenica - 25 EUR (dla chętnych, przy
min. 20 uczestnikach)
wstępy do obiektów historycznych, przewodnicy lokalni, taksy klimatyczne 40 EUR (obowiązkowo,
kwota nie podlega rozliczeniu)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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