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www.verotravel.pl
www.verotravel.com.pl

OFERTA SPECJALNA

Prawdziwe Podróże

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA PIELGRZYMKOWE W ALBANII MACEDONII, SERBII
i CZARNOGÓRZE
odpoczynek nad Morzem Adriatyckim
BUDAPESZT - BELGRAD - SKOPJE - OCHRYD - TIRANA - JEZIORO SZKODERSKIE - STARI BAR BUDVA - KOTOR

TERMIN
10.07 - 19.07.2022

CENA
3 350 zł 24 uczestników

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
1 dzień (10.07.2022)
Wyjazd z ustalonego miejsca, w godzinach porannych. Przejazd do BUDAPESZTU. Krótkie zwiedzanie miasta - Parlament symbol miasta (z zewnątrz), Bazylika Św. Stefana - miejsce przechowywania najważniejszej węgierskiej relikwii,
zmumifikowanej dłoni pierwszego króla Madziarów. Spacer po najsłynniejszym deptaku, ul. Vaci, pełnej restauracji i sklepów.
Można będzie skosztować węgierskich smakołyków w jednej z licznych cukierni, m. in. w słynnej cukierni Gerbeaud. Chwila
czasu wolnego. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień (11.07.2022)
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w dalszą drogę w kierunku BELGRADU – stolicy Serbii. Krótkie zwiedzanie
miasta z przewodnikiem. W programie między innymi twierdza Kalemegdan i Cerkiew św. Sawy. Wyjazd w dalszą drogę do
SKOPJE – Macedonii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień (12.07.2022)
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie miasta, w którym urodziła się Anjezë Gonxhe Bojaxhiu – Matka Teresa z
Kalkuty. W programie między innymi stare i nowe miasto połączone kamiennym mostem, Stara Carsija, czyli dawny turecki
bazar, który do dzisiaj wita turystów plątaniną uliczek z warsztatami, meczetami czy łaźniami. Wizyta w domu pamięci i
Sanktuarium św. Matki Teresy z Kalkuty. Przejazd do Serbii. Kolejno przejazd do TETOVA, gdzie zobaczymy budowlę, która
jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem Tetowa, ale także jednym z najpiękniejszych budynków w Macedonii - Kolorowy
Meczet. Następnie wizyta w Bigorskim Monasterze św. Jana Chrzciciela. Przejazd nad Jezioro Ochrydzkie. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień (13.07.2022)
Śniadanie. Zwiedzanie OCHRYDU. Wchodząc na starówkę zauważymy różnicę w strukturze starych domów razem ze
starymi uliczkami. Największy dom obecnie przekształcony w piękne muzeum, ofiarowany przez rodzinę Robevci ponad 80
lat temu. Wchodząc głębiej w starówce, ukazuje się największy kościół z wieku 9 –go – St. Sofia. Ponadto będziemy mieli
szansę zobaczyć najstarszą strukturę od 3-go wieku p.n.e. - Starożytny amfiteatr. Następnie zwiedzamy kościół St.
Bogorodica - Perivlepta. Dostając się na sam szczyt miasta, mamy okazję zobaczyć twierdzę króla Samoila gdzie czeka nas
przepiękny widok całego miasta Ohrida, szczególnie w nocnych godzinach. Schodząc trochę niżej zwiedzamy najważniejsze
miejsce dla słowiańskiego narodu, Kościół św. Klemensa, a także pierwszy uniwersytet. Wreszcie dochodząc pod sam koniec
starego miasta, zobaczymy kościół św. Kaneo skąd mamy doskonały widok na największe, najstarsze i zarazem najgłębsze
jezioro na Bałkanach - jezioro Ohrid. Czas wolny na chwilę relaksu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
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5 dzień (14.07.2022)
Śniadanie. Panoramiczne zwiedzanie "zatoki kości". Wizyta w klasztorze św. Nauma St.Naum który zajmuje szczególne
miejsce w historii Republiki Macedonii, szczególnie dla słowiańskich narodów. Na gruzach swojego kościoła , który został
zbudowany na początku 10go wieku, a po zniszczeniu za czasów panowania turetyckiego i jego przebudowaniu od 1650 –
1711, w zasobnym pomieszczeniu znajduje się grób Sw. Nauma. Według legend i zeznania wielu wierzących, serce Sw. Nauma
nigdy nie przestało bić, do dnia dzisiejszego. Powrót do hotelu obiadokolacja i nocleg.
6 dzień (15.07.2022)
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Czarnogóry. Na trasie krótki postój w TIRANIE – stolicy Albanii. Podczas
spaceru z przewodnikiem zobaczymy Plac Matki Teresy, Plac Skanderbega, Meczet Ethem Bey, pomnik Szopena. Po
zwiedzaniu przejazd do Czarnogóry. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień (16.07.2022)
Śniadanie. Całodzienna wycieczka nad JEZIORO SZKODERSKIE i do ruin STAREGO BARU.
Jezioro Szkoderskie to największe jezioro na Bałkanach, położone na pograniczu czarnogórsko-albańskim. W Czarnogórze
jest uznane za Park Narodowy. Prawie na środku jeziora znajdują się ruiny dawnego więzienia, tzw. Czarnogórskie Alcatraz.
Podczas wycieczki będzie czas na rejs statkiem po jeziorze oraz spacer po miasteczku Vispazar, w którym znajdziemy dużo
lokalnych restauracji serwujących przepyszne dania rybne. Wycieczka doruin Starego Baru starożytnego miasta – kiedyś
wielkiego centrum handlu konkurującego z Dubrownikiem, teraz opuszczonych ruin pełnych nostalgii, które tylko
przypominają o dawnej świetności. Spacer wśród zabytkowych uliczek. Powrót fo hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień (17.07.2022)
Śniadanie. Całodzienna wycieczka autokarowa po najpiękniejszych miejscowościach nadmorskich Czarnogóry. Zobaczymy
tętniącą życiem BUDVĘ, w której grupa będzie wypoczywała i zabytkowy KOTOR– oba miasta bardzo klimatyczne i warte
zagubienia się w ich wąskich uliczkach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
9 dzień (18.07.2022)
Śniadanie. Odpoczynek na plaży. Czas na kąpiele morskie i słoneczne, spacery po okolicy. Obiadokolacja i nocleg.
10 dzień (19.07.2022)
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia:
transport przejazd autokarem
zakwaterowanie 9 noclegów w hotelach ,
wyżywienie 2 x dziennie- śniadania i obiadokolacje
opiekę pilota
opiekę duchową kapłana
rezerwację Mszy św.
ubezpieczenie: KL (koszty leczenia) i CP (leczenie
chorób przewlekłych) 15 000 Euro, NNW
(następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł,
oraz bagaż 1000 zł SIGNAL IDUNA Polska S.A.
składkę na turystyczny fundusz gwarancyjny
i turystyczny fundusz pomocowy

Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za
przewodników, opłaty za zestawy audio guide - dopłata
130 euro
napojów do obiadokolacji

UWAGI
- w związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 wszystkie atrakcje i punkty programu będą realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Jeżeli
jakikolwiek z punktów programu będzie niemożliwy do zrealizowania grupa w miarę możliwości otrzyma świadczenie zastępcze.
- w przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 uniemożliwiających organizację wycieczki zastrzegamy sobie prawo do anulacji
imprezy turystycznej.

