Biuro Podróży WILDA TRAVEL

Macedonia Północna - Albania – Kosowo

Dzień 1:
Zbiórka na lotnisku w Berlinie 14.45, odprawa, wylot 15.50. Przylot do Skopje o 18.05,
transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, ewentualny krótki spacer po
okolicy, nocleg.
Dzień 2:
Śniadanie, wykwaterowanie. W tym dniu odkryjemy Kosowo. Rozpoczynamy od
Pristiny, jednej z najmłodszych stolic Europy. Spacer po mieście. Następnie przejazd
do najpiękniejszego miasta regionu - Prizren. Wielokulturowa starówka położona nad
rzeką Bistricą, to miejsce niezwykłe. Znajdziemy tutaj cerkwie, kościoły i meczety
sąsiadujące ze sobą, a wszystko w wyjątkowej orientalnej atmosferze. Czas wolny na
zakupy i kawę. Obiad w lokalnej restauracji serwującej miejscowe specjały. Przejazd do
hotelu nad morzem w Dures. Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek. Nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie. Udamy się do najpiękniejszej dawnej stolicy kraju - miasta Kruja.
Odwiedzimy słynną twierdze i muzeum Skanderberga, a także damy się porwać magii
tureckiej uliczki. Można tutaj zakupić wyjątkowe regionalne pamiątki. Następnie
kierujemy się do obecnej stolicy Albanii – Tirany. Zwiedzanie rozpoczynamy od placu
Skanderbega, zobaczymy Pałac Prezydencki, Piramidę Hodży a także udamy się do
wyjątkowego Bunk’art. To stworzone w schronie przeciwatomowym muzeum
komunizmu, będące swoistą wędrówka do epoki Envera Hodży. Powrót na nocleg do
hotelu w Durres, odpoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4:
Przejazd do wpisanego na listę UNESCO miasta Berat. Zwanego często "Miastem
tysiąca okien". Zwiedzamy znajdującą się na wzgórzu twierdze wraz z najstarszą
częścią miasta oraz monasterem i muzeum Onufrego. Czas wolny na kawę. Następnie
przejazd do najbardziej znanej w okolicy rodzinnej winnicy Cobo, gdzie skosztujemy
kilku gatunków wina i zapoznamy się z produkcją tego szlachetnego trunku. Powrót do
hotelu w Durres, obiadokolacja, czas wolny nad morzem, nocleg.
Dzień 5:
Śniadanie. Dzień wolny przeznaczony na odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja i
nocleg.
Opcja: W tym dniu istnieje możliwość wyjazdu na obiadokolację w gospodarstwie
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agroturystycznym z jedzeniem eko, oraz muzyką, i tańcami – tylko dla chętnych – koszt 25 euro
/ osobę.
Dzień 6:
Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Ohrydy: Twierdza, uliczki starego
miasta, najczęściej fotografowane miejsce w Macedonii cerkiew św. Jana Kaneo z
przepiękną panoramą jeziora w tle, dostaniemy się tam z miasta łócką, podczas rejsu
podziwiać będziemy niesamowite widoki wokół jeziora Ochrydzkiego. Czas wolny nad
jeziorem. Obiadokolacja w regionalnej restauracji. Nocleg w hotelu nad jeziorem.
Dzień 7:
Śniadanie. Przejazd na rejs po turkusowym jeziorze Kanionu Matka jednym z
największych cudów przyrodniczych Macedonii. Następnie przejazd na zwiedzanie
Skopje, w tym Starego i Nowego Miasta, dawnego tureckiego bazaru, kamiennego
mostu oraz słynnych monumentalnych pomników. Obiadokolacja w lokalnej restauracji,
nocleg w Skopje.
Dzień 8:
Śniadanie, czas wolny, wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Wylot do kraju o 13.00.
Lądowanie o 15.20 i zakończenie wycieczki.
UWAGA!: Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

Termin: 29.09 – 06.10.2022

Cena: 2740 zł + 200 euro za osobę

Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach dwuosobowych z łazienkami,
 Przelot i opłaty lotniskowe (miejsca w samolocie przydzielane są losowo),
bagaż podręczny: 1 torba o wymiarach 40x30x20 cm, dodatkowy bagaż
rejestrowany do 20 kg,
 wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadów lub obiadokolacji, zgodnie z programem,
 opiekę renomowanego pilota,
 transport autokarem na wyłączność grupy,
 ubezpieczenie NNW 100 000 PLN, KL 10 000 PLN (nie obejmuje chorób
przewlekłych, obejmuje leczenie Covid),
 opłaty parkingowe i drogowe,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodnickie i klimatyczne,
 obowiązkową składkę TFG i TFP,
 VAT-marża.
Cena nie obejmuje:
 zakwaterowania w pokoju jednoosobowym – za dopłatą, na zapytanie,
 napojów do kolacji,
 zestawów słuchawkowych audio guide + 40 zł/cały wyjazd,
 dojazdu na lotnisko w Berlinie.
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Rozkład lotów:
28.09.2022 Berlin Brandenburg 15.50 → 18.05 Skopje
05.10.2022 Skopje 13.00 → 15.20 Berlin Brandenburg
Czas przylotu jest podany według czasu lokalnego.
Rozkład lotów może ulec zmianie. Prosimy o potwierdzenie godzin zbiórki i lotu z
biurem.
Uwagi:
Z uwagi na pandemię Covid-19, możliwe jest nałożenie przez kraje docelowe
dodatkowych warunków, które podróżni muszą spełnić przed wjazdem oraz po
przylocie. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów, w
związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie:
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów
Skrócenia Uczestnictwa w Imprezie – maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy. Koszt około 5,5% wartości imprezy.
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zawarte w cenie wycieczki nie obejmuje następstw
chorób przewlekłych (choroby zdiagnozowanej i leczonej, będącej pod kontrolą lekarza,
mającą długotrwały przebieg) – np. nadciśnienie, choroby układu krążenia, cukrzyca,
miażdżyca, alergia, choroby związane z tarczycą, choroby nowotworowe – zalecamy
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas podróży – osoby zainteresowane
prosimy o kontakt z biurem.
Wizy:
Albania: Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Albanii bez wizy i przebywać na jej
terytorium do 90 dni w ciągu 180 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu. Potrzebujesz
ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Dokument wjazdowy musi mieć zapas
ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia terytorium Albanii. Należy
bezwzględnie przestrzegać tej zasady w celu uniknięcia problemów podczas odprawy
w Polsce lub kontroli granicznej na terytorium Republiki Albanii. Zasady przekraczania
granicy i legalnego pobytu leżą w gestii służb straży granicznej i w takiej sytuacji
konsul nie podejmuje interwencji.
Kosowo: Obywatele polscy nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Przy przekraczaniu
granicy cudzoziemcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty uzasadniające cel
pobytu. Granicę Kosowa można przekraczać na podstawie ważnego paszportu. Osoby
nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów
prawnych potwierdzoną notarialnie na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W
przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców,
wówczas powinien on mieć pisemną zgodę drugiego rodzica.
Macedonia Północna: Obywatele RP nie potrzebują wiz przy pobytach krótszych niż 90
dni (w okresie 180 dni) oraz na przejazd tranzytem. Granicę Macedonii Północnej
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można przekraczać na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (brak
paszportu może jednak utrudnić załatwienie na miejscu niektórych spraw, jak
korzystanie z hoteli, wypożyczanie samochodu, korzystanie z usług bankowych, itp.).
Dokument, na podstawie którego przekraczana jest granica, musi być ważny
przynajmniej 90 dni od daty wjazdu do Macedonii Północnej. Przy wjeździe do
Macedonii Północnej na podstawie dowodu osobistego należy żądać od macedońskiej
policji granicznej stosownego blankietu, gdzie powinna być wbita pieczątka graniczna.
Służby graniczne Macedonii Północnej mogą zażądać okazania tego blankietu przy
opuszczaniu terytorium kraju.
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