Katowice, ul. Gallusa 10
tel. 32 258 77 56
Piekary Śl., ul. Bytomska 134
tel. 32 284 54 32
Wyjazd organizowany przez Oddział PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu
dla wszystkich członków przyjaciół i znajomych.
Serdecznie zapraszamy.
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

MACEDONIA
z wycieczką do Grecji (Meteory)

(noclegi tranzytowe w Serbii)
CENA: 2000 zł/os.
TERMIN: 10-21.06.2016r.
Macedonia – ponad dwumilionowy, mały ale niezwykle urokliwy kraj , wywodzący się z byłej
Jugosławii, graniczący
z Bułgarią, Serbią, Grecją i Albanią. Stolicą kraju jest Skopje, a do
najciekawszych miejsc turystycznych zalicza się poza stolicą Ochrydę i Bitolę. Macedonia jest w
ponad 60 procentach prawosławna, reszta to w większości muzułmanie, także jest to kraj o
zróżnicowanej kulturze, religii i etnografii.

Świadczenia:











przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
kawa, herbata w autokarze, poczęstunek
2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem w Serbii
9 noclegów w Ochrydzie – sv. Stefan w hotelu Holiday M***
9 śniadań, 9 obiadokolacji, woda do posiłków
obiad na terenie Grecji w miejscowości Kalambaka
obiadokolacja w drodze powrotnej na terenie Serbii
regionalny poczęstunek na miejscu
klimatyzowane pokoje z lodówkami
opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW, podatek VAT

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ- 10.06.2016
Wyjazd ok. godz. 7.00, przejazd do Serbii przez Czechy, Słowację, Węgry, zakwaterowanie, czas
wolny, nocleg

II DZIEŃ-11.06.2016
Śniadanie, dalszy przejazd w stronę Macedonii do Ochrydy (Sv. Stefan), przyjazd w godzinach
wieczornych, zakwaterowanie,
miarę możliwości zapoznanie z okolicą, hotelem i jego
infrastrukturą, obiadokolacja, nocleg

III DZIEŃ-12.06.2016
Śniadanie, przejazd z przewodnikiem do centrum Ochrydy, zwiedzanie miasta wpisanego na
Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, m.in: teatr grecki, wczesnochrześcijańska bazylika SW.

Pawła, twierdza cara Samuela, sobór św. Zofii, powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie,
obiadokolacja, nocleg

IV DZIEŃ-13.06.2016
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg

V DZIEŃ-14.06.2016
Śniadanie (ok. godz. 5.00), całodniowa wycieczka z przewodnikiem na Meteory (Grecja) oraz
wizyta w pracowni Ikon Bizantyjskich, obiad, w miarę możliwości tańce ludowe greckie, przyjazd
do hotelu, późna obiadokolacja, nocleg

VI DZIEŃ-15.06.2016
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja połączona z regionalnym poczęstunkiem,
nocleg

VII DZIEŃ-16.06.2016
Śniadanie, przejazd z przewodnikiem do Skopje, zwiedzanie miasta: Plac Macedonia, Dom Matki
Teresy, Gradski Trgovski Centar, następnie Kamienny Most (symbol miasta), Czarsija (ulubiona
przez turystów dzielnica, kusi wąskimi, pełnymi życia uliczkami, średniowiecznymi zabytkami
tureckimi oraz orientalnymi zapachami., powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

VIII DZIEŃ- 17.06.2016
Śniadanie, przejazd z przewodnikiem do monastyru św. Nauma (klasztoru założonego w 895 r.
przez św. Nauma Ochrydzkiego Cudotwórcę), powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie,
obiadokolacja, nocleg

IX DZIEŃ-18.06.2016
Śniadanie, przejazd z przewodnikiem na zielono-niebieskie jezioro Prespa, rejs statkiem do wyspy
Prespa i Golem Gard, plażowanie, kąpiel, powrót, obiadokolacja, nocleg

X DZIEŃ-19.06.2016
Śniadanie, przejazd do Bitoli, byłego najważniejszego miasta Macedonii, zwiedzanie eleganckich
siedzib dawnych europejskich konsulatów oraz bazaru. Przejazd do Stobi- największego
antycznego wykopaliska w Macedonii, powrót, obiadokolacja, nocleg

XI DZIEŃ- 20.06.2016
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Serbii, zakwaterowanie na nocleg tranzytowy,
obiadokolacja, nocleg

XII DZIEŃ-21.06.2016
Śniadanie, wykwaterowanie i dalszy przejazd przez Serbię, Węgry, Czechy i Słowację w kierunku
Polski, powrót w godzinach wieczornych
Cena nie zawiera biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej i lokalnych
przewodników - ok. 60-70E.

Zniżki przy dwóch osobach pełnopłatnych
dzieci od lat 4-12 – cena 1560 zł
dzieci do lat 4 – cena 960 zł
Zapisy:

Przyjmuje wraz zaliczką od 300 zł koleżanka
Aleksandra Wacławczyk w siedzibie PTTK
Ul. Pawliczka 7 w poniedziałki od 1500 – 1630
Kom. 515 305 485 lub 512 660 713

