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Bogaty i sprawdzony program:
TIRANA – OHRYDA – SKOPJE – KANION MATKA – KRUJE – SZKODRA – BUDVA – KOTOR - CETINJE

Termin: 27.04 – 04.05.2019
DZIEŃ 1: Wylot z Polski
Spotkanie na lotnisku w Warszawie o 08:20. Odprawa biletowo-bagażowa. Odlot do Czarnogóry o 10:25*. Planowany
przylot do Podgoricy na 12:35*. Następnie transfer do hotelu w Albanii. Zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek.
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2: Tirana
W godzinach rannych śniadanie, następnie przejazd do stolicy Albanii. Spacer po TIRANIE, stolicy tego pełnego kontrastów,
biedy i luksusu, tajemniczego wciąż dla wielu kraju: Plac Skanderbega, narodowego bohatera Albanii, meczet Ethnem Beja,
Pałac Prezydencki, Piramida – mauzoleum komunistycznego dyktatora E. Hodży. Następnie przejazd malowniczą trasą do
Macedonii. Nocleg, obiadokolacja w ok. Ohrydy.
DZIEŃ 3: Ohryda
Po śniadaniu zwiedzanie OHRYDY oraz bizantyjskich monastyrów malowniczo usytuowanych wokół Jeziora Ohrydzkiego.
Rejs stateczkiem do Klasztoru Św. Nauma, po błękitnych wodach jeziora z możliwością podziwiania zarówno bogactwa
piękna natury jak i niezwykłych przykładów dziedzictwa kultury i pobożności tutejszej ludności. Wieczorem powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: Skopje, Kanion Matka
Po wczesnym śniadaniu przejazd do stolicy Macedonii – SKOPJE. Zwiedzanie Starego i Nowego Miasta połączonego
Kamiennym Mostem. Stara Carsija – dawny turecki bazar położony u stóp wzgórza z twierdzą Kale. To orientalna plątanina
uliczek z warsztatami, łaźniami i meczetami. Następnie wizyta w domu Pamięci Św. Matki Teresy z Kalkuty. Dalej
przejedziemy do Kaniony Matka, utworzonego na rzece Treska w pobliżu stolicy. To najpiękniejszy kanion, zwany „perłą
Macedonii”. Wieczorem powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: Kruje, Szkoder
Rano śniadanie, następnie przejazd do Albanii. Wizyta w KRUJE, miasteczku słynącym z orientalnego targu. Dalej
zwiedzanie niezwykłego miasta SZKODER (Shkoder), które w trakcie pielgrzymowania po albańskiej ziemi odwiedził św. Jan
Paweł II. Wieczorem udamy się do hotelu na Riwierze Adriatyckiej, w ok. Budvy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: Budva, Kotor
Rano śniadanie. Zwiedzanie BUDVY, zwanej „Małym Dubrownikiem”, pełnej życia stolicy turystycznej czarnogórskiej
riwiery, gdzie starożytność miesza się ze średniowieczem, morze z potężnymi górami, dostojna przeszłość z gwarem
modnych plaż, a wszystko otulone soczystą śródziemnomorską zielenią i kwiatami. Przejazd do Boki Kotorskiej, jedynego
fiordu w południowej Europie. Rejs do sanktuarium Matki Bożej na Skale. Spacer malowniczymi uliczkami KOTORU,
średniowiecznego miasta kupców i żeglarzy, wpisanemu przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury.
Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
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DZIEŃ 7: Cetinje
W godzinach rannych śniadanie. Zwiedzanie CETINJE, dawnej stolicy Królestwa Montenegro, prawdziwej perełki
błyszczącej świetnością znajdujących się tam ortodoksyjnych monastyrów (w jednym z nich czczona jest relikwia ręki św.
Jana Chrzciciela, będąca niegdyś własnością zakonu rycerskiego joannitów) oraz dawnych siedzib zagranicznych poselstw
za czasów monarchii. Powrót na wybrzeże, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja. Nocleg na Riwierze Adriatyckiej.
DZIEŃ 8: Powrót do Polski
W godzinach rannych, po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko do Podgoricy. Planowany wylot do
Polski o 13:15*. Przylot do Warszawy na 15:25*. Zakończenie pielgrzymki.

Cena: 3 490 zł /os
Ka lku la c j a c en o wa d la g r u p y m in . 46 o só b
CENA ZAWIERA:
Przelot liniami lotniczymi PLL LOT na trasie: Warszawa –> Podgorica –> Warszawa (bagaż podręczny i bagaż główny 23kg w cenie)
Transfery autokarem na trasie całej pielgrzymki;
7 noclegów w hotelach *** (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami);
Wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
Ubezpieczenie Signal Iduna: KL, NNW, choroby przewlekłe;
Opiekę polskojęzycznego pilota; Codzienna Msza Święta;
Przedstawiony program zwiedzania.
CENA NIE ZAWIERA :
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, kosztów związanych z realizacją programu, taks klimatycznych,
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (około 135 euro – płatne u pilota w autokarze);
transferu z Makowa Podhalańskiego na / z lotniska w Warszawie;
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (4,14 % głównej ceny); wydatków własnych;
świadczeń nie wymienionych w ofercie.

B.P. ORLANDO TRAVEL ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.
B.P. ORLANDO TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze.
W przypadku zmiany godzin przelotów B.P. Orlando Travel zastrzega sobie możliwość zmian w programie w dniu pierwszym i ostatnim.

UWAGI:
PRZELOT: Przelot realizowany będzie przez linię lotniczą PLL LOT. Cena przelotu uzależniona jest od wczesnej rezerwacji. Ceny przelotu mogą
się zmieniać w zależności od terminu zakupu biletów. Każdemu pasażerowi w ramach wykupionego biletu lotniczego przysługuje po siadanie 1
sztuki bagażu głównego o wadze do 23 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 8 kg. Na pokładzie samolotu nie jest serwowany
catering.
* Oferta cenowa została przygotowana na podstawie dostępności miejsc w liniach lotniczych i hotelach w dniu 12.11.2018. Żadne rezerwacje
nie zostały dokonane. W momencie wpłaty zaliczki przez grupę, bilety są rezerwowane i wówczas potwierdzana jest ostateczna cena imprezy.

Ponieważ wycenę programu przygotowujemy z dużym
wyprzedzeniem czasowym względem jego realizacji, chcielibyśmy
zwrócić uwagę, że w przypadku wzrostu kursu walut, wzrostu cen
paliwa, opłat lotniskowych, itp. cena może ulec zmianie.

