ZAPROSZENIE
do udziału wycieczce zorganizowanej
przez Zarząd Wojewódzki ZEIRP w Kielcach
do Albanii w dniach 6 – 13 września 2018 roku.
Termin zgłaszania chętnych do udziału wycieczce to
6 marca w godzinach 1100 do 1300 w pokoju zarządu
wojewódzkiego znajdującego się na 3 piętrze. Należy
w tym dniu wpłacić kwotę 1200 złotych od osoby
ponieważ muszą być zakupione bilety na samolot.
Poniżej przedstawiamy ofertę biura podróży

ALBANIA - DURRES
CALIFORNIA RESORT ****
ALBANIA:
Położona na styku Morza Jońskiego i Adriatyku- staje się coraz atrakcyjniejszym celem wyjazdów turystycznych.
Wspaniały klimat, niezwykłe zabytki oraz pyszna kuchnia to główne atuty Albanii. Kraj ten słynie ze swego dziedzictwa
naturalnego - pięknej linii brzegowej, dziewiczych plaż oraz flory i fauny terenów górskich. To bardzo dynamicznie
rozwijające się państwo, pełne kontrastów i zaskakujących sprzeczności, posiada wszystko to, co najważniejsze do
udanego wypoczynku. Albania bije w ostatnich latach rekordy popularności, jest oceniana jako kraj piękny i bardzo
gościnny.
DURRES:
To jedno z najstarszych miast w Albanii, leżące u wybrzeża Adriatyku. Turystów przyciąga przede wszystkim szerokimi,
piaszczystymi plażami, licznymi zabytkami, a także malowniczą dzielnicą portową. Durres to najchętniej wybierany
kurort na wybrzeżu albańskim, stanowiący idealną propozycję dla osób uwielbiających szerokie, piaszczyste plaże
i klimat nadmorskich kurortów. Znajdujące się tu Muzeum Archeologiczne, ruiny
Amfiteatru i Starego Rynku oraz Łaźni Rzymskich zachęcają do zgłębienia
tajników albańskiej kultury. Durres to również świetna baza wypadowa do
zwiedzania pięknej Albanii i pobliskiej Macedonii.
POŁOŻENIE:
W wypoczynkowej części miejscowości Durres, dzielnicy Mali Robit, 10km od
centrum, 200 metrów od piaszczystej plaży (leżaki i parasole bezpłatne).
W pobliżu znajdują się restauracje, puby, sklepiki, możliwość wypożyczenia
skuterów oraz samochodów. Odległość do stolicy państwa, Tirany to ok. 30
minut jazdy.

WYPOSAŻENIE:
Hotel posiada 2 restauracje, bar, windę, 2 baseny( wewnętrzny i zewnętrzny 150m2), saunę, jacuzzi, siłownię, salę
konferencyjną, duży ogród. Do dyspozycji gości całodobowa recepcja z przestrzennym lobby, winda, oraz bezpłatny
Internet bezprzewodowy
POKOJE:
Zakwaterowanie godz. 14.00 - Wykwaterowanie godz. 12.00. Hotel posiada 51 pokoi 2 osobowych z możliwością 1 lub 2
dostawek,
wyposażonych
w
łazienkę
z wanną lub prysznicem oraz suszarką do włosów, LCD TV, klimatyzację, małą
lodówkę, balkon. Pokoje sprzątane codziennie, ręczniki wymieniane 4 razy na
tydzień, pościel wymieniana 3 razy na tydzień.
WYŻYWIENIE:
ALL INCLUSIVE- wszystkie posiłki w formie bufetu- Śniadania (8.00-9.00)
pomidory, ogórki, dżem, ser biały, miód, ser zloty, dwa rodzaje wędlin, pieczywo,
jogurt, trzy rodzaje płatków śniadaniowych, jogurt, jajecznica lub jajko sadzone
lub jajko gotowane, parowki, placuszki na słodko, kawa, herbata, soki. Lunch
(13.30- 15.30) sałatki, zupa, mięso, makarony, desery i owoce. Kolacja (18.0019.00) oliwki, mix sałat, zupa, makaron, ryż, mięso, ryba, tradycyjne albańskie
potrawy, deser, owoce.
PLAŻA:
Piaszczysta, ok.200 metrów od hotelu, leżaki i parasole na plaży bezpłatne
(ograniczona ilości 2 leżaki i parasol na pokój). Na plaży możliwość odpłatnie
korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych.
POLSKIE ANIMACJE:
Zajęcia animacyjne przeznaczone są zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego
dla siebie. Oprócz plażowania polecamy np. aerobik w wodzie, rozciąganie, lekcje tańca, siatkówkę wodną, waterpolo
i wiele innych ciekawych zajęć
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: dodatkowo płatne
• Berat - 40€/os. w cenie wejście do muzeum oraz zestawy słuchawkowe Guide Tour
• Pogradec-Saint Naum-Ohrid - 45€/os. w cenie zestawy słuchawkowe Guide Tour
• Apollonia-Vlora-Karaburun - 50€/os. w cenie wejście do zabytkowej strefy Apollonia oraz zestawy słuchawkowe Guide
Tour
CENA OBEJMUJE Transfer Kielce – Katowice - Katowice – Kielce
Zbiórka o 5:00 w Kielcach
Przelot samolotem Katowice - Tirana - Katowice
7 noclegów w hotelu California Resort ****
Wyżywienie ALL INCLUSIVE
Transfer lotnisko - hotel - lotnisko
Opiekę rezydenta podczas pobytu
Opłatę na fundusz gwarancyjny według rozporządzenia Ministerstwa
Ubezpieczenie KL 20 000€, NNW 2 000€,bagaż
Tirana + Kruja w cenie wejście do zamku w Kruji ,oraz zestawy słuchawkowe
Fabryka Koniaku wejście do fabryki Skenderbeu, zwiedzanie
i degustacja alkoholi , zestawy słuchawkowe ( lub wieczór Albański )
TERMIN

Ilość dni 8

CENA OD OSOBY

06.09-13.09.2018

7 nocy

2490,00 zł

Cena bez 2 wycieczek od osoby 2 290,00 zł.
Godziny lotu na dzień 19.02.2018
Katowice – Tirana

06.09.2018 godz. 10:35 - 12:30 (zakwaterowanie w Hotelu o godz.14:00)

Wykwaterowanie z Hotelu po śniadaniu jeżeli nie zmienią się godziny lotu
Powrót:13.09.2018 godz. 13:20 Katowice15:10 Tirana – Katowice

CENA NIE OBEJMUJE !!! - Pozostałych wycieczek ,które możemy wykupić indywidualnie już na miejscu.

