ALBÁNIE
Dovolená s poznáním a koupáním
Bosna a Hercegovina - Černá Hora – Albánie – Makedonie
Termín: 30. 6. - 13. 7. 2019

Cena: 14 990 Kč

SLEVA VALENTÝNKA = cestovní pojištění ZDARMA při rezervaci do 28. 2. 2019
Zájezd byl v roce 2018 úspěšný a na přání bude více dnů odpočinku u moře.
1. den Odjezd z Kroměříže, Vrchoslavic a Prostějova, tranzit přes Maďarsko, Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny.
2. den Prohlídka hlavního města Sarajeva, které na sebe upoutalo pozornost roku 1984 pořádáním zimních olympijských
her.
Vzdálené jen pár kroků od sebe zde najdete pravoslavný a katolický kostel, mešitu i synagogu. Hlavním lákadlem
Sarajeva je starý osmanský bazar – labyrint uliček, v jehož středu stojí nejkrásnější památky, Gazi Husrevbegova mešita s hodinovou věží, Zlatá ulička. Ubytování ve městě Trebinje.
3. den Přejezd do Černé hory se zastávkou na koupání. Prohlídka měst Kotor a Budva (UNESCO). Přejezd do Albánie.
Ubytování ve městě Shkodra.
4. den Krujë rodiště národního hrdiny Skanderbega. Krátká zastávka na pláži v Durrës. Ubytování pod městem Vlora ve
Valonské zátoce, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským. Koupání v průzračné vodě, plážový servis.
5. den Volný den. Slunění, koupání, plážový servis.
6. den Volný den. Slunění, koupání, plážový servis.
7. den Volný den. Slunění, koupání, plážový servis. Výlet do města tisice oken, Berat (UNESCO).
8. den Volný den. Slunění,koupání, plážový servis.
9. den Z Vlorë do Sarandë Llogarským průsmykem, který prochází kanalitským pohořím v nadmořské výšce 1027 m n.m.
Nádherné výhledy směrem k moři na Dhërmi a Himarë. Odpoledne slunění, koupání. Procházka po vyhlášené
městské
promenádě s datlovými palmami. Ubytování ve městě Sarandë.
10. den Archeologický areál Butrint (UNESCO), nejvýznamnější antická památka v zemi. Ksamil je jedním z
nejnavštěvovanějších pobřežních letovisek na riviéře jižní Albánie. Koupání s výhledy na řecký ostrov Korfu.
Ze Sarandë přejezd divokou albánskou horskou krajinou se zastávkou u “Modrého oka“, což je výjímečně silný
krasový pramen. Ubytování ve městě Gjirokastër .
11. den Historický Gjirokastër (UNESCO), město bílých břidlicových střech s majestátním hradem a překrásnými domy
typické jihoalbánské architektury. Zastávka v Tepelenë u sochy Ali Paši Tepelenského. Transfer do města
Pogradec. Ubytování u Ohridského jezera. Koupání v jezeře.
12. den Kolem Ohridského jezera s malou zastavkou v klasteře St. Nauma. Zastávka v malebném městečku Ohrid.
Přejezd do hlavního města Makedonie. Ubytování ve městě Skopje.
13. den Skopje. Skutečná rarita mezi balkánskými městy. Megalomanský projekt 2014 – mramor a sochy kam se podíváš.
Starý bazar -více než 40 dlážděných ulic a několik náměstí, mnoho rušných obchodů, mnoho zlatnictví, restaurací a
kaváren. Staré město poskytuje pohled na kontrast mezi starou a novou částí Skopje. Nedá se popsat, musí se vidět!
Transfer přes Srbsko, Maďarsko do ČR
14. den Návrat v odpoledních hodinách.
Trasa programu vyhrazena.

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 11 x ubytování v hotelu s polopenzí (2-3lůžkové pokoje),
průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: kompletní cestovní pojištění včetně storna 380 Kč.
Doporučené kapesné na vstupy na celý pobyt 25 €.

Zájezd pořádá cestovní kancelář HELENA BRABCOVÁ 608 812 581, www.ckhelena.cz

