
 
 

 
OFERTA 140/LG/01 
10.09-21.09.2016 r. 

 
Trasa przejazdu: Olsztyn – ok. Brna/Hodonina (1) – ok. Suboticy (1) – 
Belgrad  – ok. Skopje (1) – Skopje – Ticves – ok. Ochrydu (2) – Ochryd 
– Elbasan – Berat – ok. Durres (2) – Kruje – Tirana – Stary Bar – ok. 
Budvy (2) – Budva  – Kotor – ok. Suboticy (1) – Budapeszt – ok. 
Brna/Hodonina (1) – Olsztyn 
 
1. DZIEŃ 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Olsztyna o godzinie 06:00. Przejazd na 
przez Polskę na nocleg tranzytowy w Czechach w okolicy 
Brna/Hodonina. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
(trasa ok. 800 km) 
2. DZIEŃ 
Śniadanie. Wyjazd w dalszą drogę. Przejazd przez Węgry do Serbii.  
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
(trasa ok. 550 km) 
3. DZIEŃ 
Śniadanie. Przejazd przez Serbię. Krótkie zwiedzanie Belgradu, 
jednego z najstarszych miast Europy, stolicy Serbii m.in.: Parlament, 
Bulwar Kniazia Michała, uliczka artystów – Skadarlji. Spacer po Parku 
Kalemegdan z ruinami rzymskiej warowni i Twierdzą Kalemegdan, 
skąd rozpościera się widok na łączące się rzeki Sawę i Dunaj. 
Przekroczenie granicy z Macedonią.  Zakwaterowanie w hotelu w 
okolicy Skopje. Obiadokolacja. Nocleg. 
(trasa ok. 600 km) 
4. DZIEŃ 

Śniadanie. Zwiedzanie Skopje – stolicy Macedonii - m.in.: forteca Kale, 
cerkiew Św. Spasa, Stary Bazar, meczet Mustafa Paszy, Kamienny 
Most na rzece Vardar- symbol miasta, dla  chętnych Dom Pamięci 
Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopje.  Przejazd do 
słynnego winnego regionu Ticves. Wizyta w jednej z najstarszych 
winnic macedońskich - degustacja wina. Przejazd w stronę Ochrydu. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. (trasa ok. 200 km) 
5. DZIEŃ 
Śniadanie. Zwiedzanie Ochrydu - „Jerozolimy Bałkanów” m.in.: 
monastyr św. Pantalejmona, cerkiew Bogurodzicy, twierdza cara 
Samuila, z której roztacza się piękny widok na miasto, ruiny 
amfiteatru z czasów rzymskich, Cerkiew Św. Klimenta i Pantelejmona, 
Cerkiew św. Jana z Kaneo, Cerkiew św. Sofii. Spacer nad Jeziorem 
Ochrydzkim. Rejs łódką. Obiadokolacja z programem folklorystycznym 
w regionalnej restauracji. Powrót do hotelu. Nocleg.  
6. DZIEŃ 
Śniadanie. Przejazd do Albanii. Po trasie postój w historycznym 
mieście Elbasan. Przejazd do Berat – „miasta tysiąca okien”, spacer 
po tym urokliwie położonym na zboczu góry Tomorl mieście, z 
labiryntem uliczek i potężną cytadelą. Zwiedzanie średniowiecznego zamku na skalistym wzgórzu 



oraz muzeum ikon Onufrego. Przejazd na nocleg do wybrzeża w 
okolicach nadmorskiego miasta Durres. Obiadokolacja. Nocleg.  
(trasa ok. 250 km) 
7. DZIEŃ 
Śniadanie. Zwiedzanie górskiego miasta Kruje - wizyta w zamku 
Skanderbega – narodowego bohatera Albanii. Przejazd do stolicy 
Albanii Tirany zwiedzanie m.in.: plac Skandenberga, Muzeum 
Narodowe, Uniwersytet, meczet Ethem Beja. Powrót do hotelu. Wolne 
popołudnie na plażowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
(trasa ok. 150 km) 
8. DZIEŃ 
Śniadanie. Pożegnanie z Albanią. Przejazd do Czarnogóry. Na drodze 
zwiedzanie miejscowości Stary Bar – słynie z najstarszego drzewa 
oliwnego na Bałkanach, które owocuje od ponad 2300 lat. Spacer po 
ruinach miasta: brama miejska z X-XI w., kościoły św. Katarzyny i św. 
Venerada, łaźnia turecka, ruiny katedry św. Jerzego, ruiny pałacu 
biskupów, turecki akwedukt. Dalsza podróż do Budvy. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
(trasa ok. 200 km) 
9. DZIEŃ  
Śniadanie. Zwiedzanie Budvy, zwanej Dubrownikiem w miniaturze. 
Miasto może poszczycić się jedną z ładniejszych starówek nad 
Adriatykiem z murami obronnymi z XV w., z zespołem bram i 
fortyfikacji oraz uroczymi kamiennymi uliczkami. Krótki przejazd do 
miejscowości Kotor -  miasto wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO, położone nad Zatoką Kotorską 
porównywaną często do krajobrazu norweskich fiordów. Spacer po 
starym mieście otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża 
zegarowa, katedra romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP, 
zabudowa mieszkalna z XIV/XVII. Wizyta w klasztorze prawosławnym 
Trvdos. Wolne popołudnie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
(trasa ok. 60 km)  
10. DZIEŃ  
Śniadanie. Przejazd do przez Czarnogórę i Serbie w okolice Soboticy. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
(trasa ok. 650 km) 
11. DZIEŃ 
Śniadanie. Przejazd przez Węgry. W miarę możliwości krótki postój w Budapeszcie. Przejazd do Czech 
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
(trasa ok. 500 km) 
12. DZIEŃ 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Olsztyna. Powrót w godzinach wieczornych. 
(trasa ok. 800 km) 
 
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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CCeennaa  ddllaa  ggrruuppyy  mmiinn..  3300  ooss..  ppeełłnnooppłłaattnnyycchh    
 
Dopłata do pokoju 1-os.: 790 zł 
 
CENA IMPREZY OBEJMUJE:  
- przejazd wygodnym autokarem (klimatyzacja, barek, dvd, wc) 
- 11 noclegów w hotelach*** w pokojach 2-os. z łazienkami   
- 11 śniadań (bufet) 
- 11 obiadokolacji serwowanych (zupa/przystawka, danie główne) 
- degustację wina w winnicy 
- ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA (KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN) 
- opiekę pilota 
 
DODATKOWO PŁATNE: 
- pakiet do realizacji programu 120 EUR płatny obowiązkowo u pilota wycieczki (usługi lokalnych 

przewodników, rejs łódką, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ich rezerwacje, opłaty klimatyczne, 
opłaty wjazdowe do miast, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 


