pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři

NOVINKA!!!

ALBÁNIE – ZEMĚ ORLŮ + KORFU
Theti + Krujë + Gjirokastër UNESCO + Berat UNESCO +
Saranda + Butrint UNESCO

26.9. - 4.10. 2020 (so-ne)

č.zájezdu 3226090

Naše super novinka. Albánie, v překladu země orlů. Zapomenutý kout Evropy, jejíž největší devizou je nádherná, nedotčená
příroda. V krajině najdete spoustu kaňonů, hluboké lesy, rozlehlé pláně, zapomenuté horské vesnice se svéráznými, ale vstřícnými
obyvateli, křišťálové potoky a kouzelná přímořská letoviska s písčitými plážemi a restauracemi, které zvou k relaxaci. Pro
milovníky historie nabízí spoustu antických amfiteátrů a památek UNESCO. Tato země se stává čím dál více lákavou a nabízí
nezapomenutelné vzpomínky pro ty, kteří chtějí zažít „evropskou exotiku“. Albánie má opravdu netradiční kouzlo a ještě nějaký
čas, než ji dostihne západní civilizace, ho mít bude. V programu zájezdu je i jednodenní výlet na řecký ostrov Korfu, který má
rovněž co nabídnout.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: sraz na letišti v Praze, odlet z Prahy do Tirany. Odpoledne přílet a po odbavení a vyzvednutí aut odjezd na ubytování.
Cestou prohlídka unikátního největšího a nejzachovalejšího mostu, dlouhého 108 m, z časů Osmanské říše. Příjezd na ubytování.
Večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd na sever do horské vesnice Theti, ležící v národním parku pod pohořím Prokletije. Cesta vede opravdu
nádhernou horskou přírodou a obklopují ji vysokohorské štíty. Po příjezdu ubytování a zájemci krátká túra k 30 m vysokému
vodopádu Grunas, kolem Thétské věže Kulla. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani odjezd do Krujë, je známo jako rodné město albánského národního hrdiny Skanderbega. Prohlídka hradu a
muzea. Přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani k jezeru Ohrid. Prohlídka rybářské vesničky Lin. Možnost oběda s vyhlášenou specialitou – jezerním pstruhem
Koran. Přejezd do Korcë, město se spousto zajímavých památek, nádherně upraveným centrem, protkaným obchůdky,
restauracemi a kavárnami a vyhlášeným albánským pivovarem. Návštěva pivovaru. Ubytování. Večeře, nocleh.
5.den: po snídani vyrazíme dále na jih k městečku Përmet. Zastávka u starého kamenného mostu, u něhož vyvěrají termální
prameny, koupání v přírodních jezírkách nebo turistika kaňonem, který začíná za mostem. Përmet – město růží, horské městečko
s výrobou místních specialit. Návštěva Městské skály, promenády. Ubytování. Večeře, nocleh.
6. den: po snídani městečko Gjirokastër – UNESCO, tradiční osmanské město. Prohlídka starého centra, s domy s břidlicovými
střechami a citadely s nádhernými výhledy. Přejezd k jezeru Modré oko. Geologická rarita, malé jezírko, jehož voda přichází
hluboko ze země a svou barvou a tvarem připomíná lidské oko. Zájemci krátké koupání.
Butrint – UNESCO, je nejvýznamější archeologické naleziště na břehu laguny Butrintského jezera, kde míří nejvíce zahraničních
turistů. Po prohlídce areálu přejezd do Sarandy, příjemné mořské letovisko s písečnými plážemi. Ubytování. Večeře, nocleh.
7.den: po snídani výlet trajektem na ostrov Korfu, vzdálený 5 km od Sarandy. Prohlídka hlavního města, koupání. K večeru
návrat do Sarandy. Večeře, nocleh.
8.den: po snídani k hradu Palermo, který stojí na poloostrůvku v moři. Prohlídka hradu nebo koupání. Přejezd do Beratu –
UNESCO, jednoho z nejhezčích a nejzajímavějších měst Albánie, přezdívaného „bílé město“ tisíce oken. Prohlídka starého
města, mešity, most Gorica. Večer přejezd na letiště.
9. den: brzy ráno odlet zpět do ČR.

cena :

27.970,- Kč/osobu

Min. počet účastníků: 4 osoby.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Albánie a zpět nízkonákladovou společností, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, příplatek za
velké odbavené zavazadlo, dopravu po Albánii dle programu, 7 x ubytování s polopenzí, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku a kompletní
cestovní pojištění typ A30.
Cena nezahrnuje: vstupy, ochutnávku vína, další večeře.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os.) do 31.1.2020
- 500,-Kč
do 28.2.2020
- 200,-Kč
Ubytování : hotely a penziony. Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové, s vlastním nebo společným soc.
zařízením.
Stravování : polopenze. Další strava je individuální.
Doprava:
do Albánie a zpět letecká. V místě pronajatým osobním vozem.

