ALBANIA
– SARANDA
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 12–18 lat
czas trwania: 11 dni
atrakcje: plażowanie, kąpiele
w krystalicznie czystej wodzie
PROMOCJA: -200 PLN do 08.03.2018
Zapraszamy do jeszcze nieodkrytej Albanii, kraju, który przez wiele lat był na peryferiach Europy, ale szybko nadrabia swoje zaległości. Ten niedoceniany do tej pory
kierunek zdobywa serca odwiedzających. Tutaj turystyka nie wkroczyła jeszcze na
masową skalę. Wyjazd ten będzie prawdziwą eskapadą po Południowej Europie.
Naszym celem jest perła Albanii – nadmorski kurort Saranda, który niczym nie ustępuje tym na Lazurowym Wybrzeżu. Ludzie tu są bardzo gościnni i otwarci. Krystalicznie
czyste i ciepłe morze oraz lato pełne słońca, powodują, że kraj ten z roku na rok podwaja
liczbę przyjmowanych gości.

PROGRAM
1–2 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Wyjazd z kraju
w godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,
Macedonię, Grecję i Albanię. W trakcie podróży postoje techniczne na stacjach benzynowych, gdzie jest możliwość wykupienia jedzenia (płatne indywidualnie), np.
w Słowacji i Serbii ok. 7 EUR, na Węgrzech ok. 1500 HUF. Na stacjach jest możliwość
wymiany waluty.
2 DZIEŃ Przyjazd do hotelu ok. godziny 16:00, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie zapoznawcze.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie
• gry, zabawy, programy animacyjne
• spacer po Sarandzie, w trakcie którego poznamy ciekawą historię tego egzotycznego dla nas kraju. Zobaczymy port, promenadę oraz wejdziemy na punkt widokowy
Twierdzy Lekursi skąd rozciąga się piękny widok na Sarandę.
10–11 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu na drogę
powrotną, wyjazd z hotelu ok. godziny 10:00. Przejazd przez Albanię, Grecję, Macedonię. Nocny przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację, Czechy do Polski, w trakcie podróży
postoje techniczne na stacjach benzynowych, gdzie jest możliwość wykupienia jedzenia (płatne indywidualnie), np. w Słowacji i Serbii ok. 7 EUR, na Węgrzech ok. 1500 HUF.
Na stacjach jest możliwość wymiany waluty. Powrót do poszczególnych miast zgodnie
z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Epirus *** położony w kurorcie Saranda przy prywatnej hotelowej plaży. Pokoje
3, 4, 5, 6 -osobowe z łazienkami i klimatyzacją. W pokojach do naszej dyspozycji sejf,
telewizor, ręczniki, bezpłatne WiFi. W hotelu do dyspozycji dwa hotelowe bary (jeden
w ogrodzie, jeden przy prywatnej plaży), możliwość wymiany waluty na recepcji. Nieopodal hotelu znajduje się sklep spożywczy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej. Śniadanie w formie bufetu,
obiad i kolacja serwowane do stolika. Napoje do posiłków w cenie. Między posiłkami
dostęp do wody pitnej. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni
posiłek śniadanie po ósmym noclegu oraz prowiant na drogę powrotną. Prowiant
stanowi ekwiwalent za ostatni posiłek. Z uwagi na długi czas przejazdu należy zaopatrzyć dzieci w środki na zakupienie dodatkowego jedzenia podczas postojów.

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
Realizacja przy min. 15 uczestnikach.
• Wycieczka całodniowa Korfu (Grecja): ok. 69 EUR, rejs wodolotem/statkiem na grecką
wyspę. Zwiedzanie starego miasta, kościół św. Spirydona patrona wyspy, stara
i nowa forteca, ratusz, pałac św. Michała i Jerzego – plac Esplanada, reprezentacyjna
ul. Liston. Wypoczynek i kąpiel w jednej z zatok greckich. Czas wolny na zakupy.
• Wycieczka całodniowa Butrint i Ksamil: ok. 32 EUR. Butrint to starożytne miasto
portowe leżące na wzgórzu, z trzech stron otoczone wodą, jest jednym z najciekawszych stanowisk archeologicznych w tej części Bałkanów (wpisane na listę UNESCO).
W programie, m.in. pozostałości rzymskich łaźni, agora, amfiteatr, świątynia Asklepiosa, aleja ceremonialna oraz świątynia Minerwy. Na koniec wycieczki pobyt na
plaży w Ksamil, określanej mianem raju na ziemi.
• Wycieczka całodniowa Gjirokastra i Niebieskie Oko: ok. 45 EUR, Gjirokastra – „miasto
srebrnych dachów” jest miastem-muzeum, nazywanym również miastem tysiąca
schodów. Miejsce z pewnością warte odwiedzenia i zwiedzenia, ze względu na liczne
zabytki i tradycyjną zabudowę. Z twierdzy roztacza się przepiękny widok na całą
okolicę. Wycieczkę zakończymy przy źródle Niebieskie Oko. Jest to miejsce hipnotyzujące swoją urodą i niezwykle niebieskim odcieniem wody.
• Wyjście na dyskotekę (dla uczestników powyżej 16 r.ż.): ok. 10 EUR.
DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% ceny całkowitej

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• walutą w Albanii jest LEK, 1 EUR = ok. 140 LEK
• trasa przejazdu: Czechy – Słowacja – Węgry – Serbia – Macedonia – Grecja – Albania.
Do Albanii jest ok. 1900 km, ok. 30 godzin jazdy.
• w trakcie podróży możliwe są przerwy na posiłek (płatne indywidualnie) np. na Słowacji, w Serbii – ok. 5-7 EUR, na Węgrzech – ok. 1500 HUF
• przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 10 EUR, która zwracana jest
w dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody. W przeciwnym wypadku uczestnik ponosi odpowiedzialność za zwrot pełnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu
• sugerowane kieszonkowe ok. 60 EUR
• prosimy o zabranie ręcznika plażowego

TRANSPORT
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD.
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. przed planowaną godziną odjazdu.
Szczegółowy rozkład jazdy wraz z innymi miastami wyjazdowymi na www.atas.pl
Miejscowość

Katowice

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

• obowiązkowa kaucja zwrotna 10 EUR
• obowiązkowa opłata za serwis plażowy 12 EUR/ pobyt
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy

30 OBOZY ZAGRANICZNE – WYPOCZYNKOWE

Wyjazd

Powrót

Dopłata

ul. Piotra Skargi 4, Dw. Autobusowy st. 1-4 (obok
Supersamu)

10:00 ok. 17:30

–

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

• transport autokarem (AC, WC, DVD)
• 8 noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja, napoje do posiłków, suchy
prowiant na drogę powrotną)
• ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
• opieka pedagogiczna
• program
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY

Miejsce zbiórki

WYJAZD Z PONIŻESZGO MIASTA POTWIERDZONY

Łódź

Al. Włókniarzy 227, Dw PKS Łódź Kaliska, przy st. 4, 5, 6

06:00 ok. 20:45 100 PLN

Poznań

ul. Dworcowa, parking przy Dw. Letnim,
na dojeździe do Dw. Głównego PKP

03:15 ok. 23:30 150 PLN

Warszawa

Al. Jerozolimskie 144, Dw. Autobusowy Warszawa
Zachodnia, st. 11

04:00 ok. 22:45 100 PLN

Wrocław

ul. Sucha 1, Dw. Autobusowy, poziom -2

06:45 ok. 20:15 100 PLN

TURNUSY I CENY
POA-A-1
POA-A-2

www.atas.pl

29.06–09.07.2018
07.07–17.07.2018

2109 PLN
2109 PLN
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