Locuri de imbarcare: Iași, Roman, Bacău, Adjud, Focsani, Buzau și București.

Sejur în Albania, Durres
18 – 26 iunie 2022, 8 nopți/ 9 zile

Ziua 1 – Sâmbătă, 18 iunie | Iași – București - Sofia
Întâlnire la ora 04:45 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 05:00 pe
traseul Iași - Giurgiu – Ruse – Sofia. Cazare la hotel Akord 3* sau similar.
Ziua 2 – Duminică, 19 iunie | Sofia – Skopje – Tirana – Durres
Mic dejun. Continuăm excursia către Skopje, un oraş care a fost distrus aproape complet de un cutremur
devastator în anul 1963. Un oraş cu clădiri noi, dar care şi-a păstrat intacte tradiţiile şi obiceiurile.
Metropola este o îmbinare armonioasă de elemente, Skopje având o colecţie impresionantă de biserici şi
mănăstiri bizantine, structuri romane, numeroase moschei şi edificii otomane. Oraşul este localizat chiar
pe malul râului Vardar, într-un cadru natural de vis care nu face decât să confere un farmec unic capitalei
macedonene. Descoperim toate acestea într-un tur panoramic. Continuăm drumul către Durres, unde vom
ajunge în cursul serii. Cazare la hotel Western Star 3* sau similar.
Ziua 3 – Luni, 20 iunie | Durres
Mic dejun. O zi de răsfăț și relaxare pe plaja Mării Adriatice. Cazare la hotel Western Star 3* sau similar.
Ziua 4 – Marți, 21 iunie | Durres
Mic dejun. O zi de răsfăț și relaxare pe plaja Mării Adriatice sau excursie opțională către Cetatea Kruja și
Tirana. Ne îndreptăm către Kruja unde vom admira frumoasa panorama a oraşului. Continuăm itinerariul
către Tirana, capital Albaniei. Suntem în Tirana, Capitala Albaniei şi în acelaşi timp cel mai mare oraş din
această ţară. Arhitectura oraşului este în mare parte reprezentată de monumentele şi construcţiile în stil
italian şi turcesc, fiind la mijlocul drumului între Istanbul şi Roma. Începem turul de oraş admirând
frumoasele clădiri din centrul oraşului: Muzeul Naţional, Biserica Ortodoxă, Turnul cu Ceas, Primăria.
Coborăm pe Bulevardul Deshmoret e Kombit şi admirăm piramida, o construcţie comunistă, sediul
guvernului, Piaţa Maicii Tereza şi Universitatea. După-amiază, timp liber. Cazare la hotel Western Star
3* sau similar.
Ziua 5 – Miercuri, 22 iunie | Durres
Mic dejun. O zi de răsfăț și relaxare pe plaja Mării Adriatice. Cazare la hotel Western Star 3* sau similar.
Ziua 6 – Joi, 23 iunie | Durres
Mic dejun. O zi de răsfăț și relaxare pe plaja Mării Adriatice. Cazare la hotel Western Star 3* sau similar.
Ziua 7 – Vineri, 24 iunie | Durres
Mic dejun. O zi de răsfăț și relaxare pe plaja Mării Adriatice. Cazare la hotel Western Star 3* sau similar.

Ziua 8 – Sâmbătă, 25 iunie | Durres – Ohrid – Skopje – Sofia
Mic dejun. Dimineaţă parăsim staţiunea Durres și ne îndreptăm către Sofia. Pe traseu, vom face o oprire
în Ohrid, locul unde se întâlnesc vechiul şi noul, inovaţia şi tradiţia. Oraşul Ohrid este supranumit
Ierusalimul Balcanilor pentru că se presupune că în jurul lacului există aproximativ 365 de biserici şi
mănăstiri care sunt protejate de către Patrimoniul Mondial Unesco din anul 1980. Vizităm cele mai
importante obiective turistice şi vom face o plimbare prin bazarul oraşului unde se gaseşte istoricul copac
Chinar, vechi de peste 1000 de ani. Părăsim oraşul Orhid şi ne îndreptăm către Sofia unde vom ajunge în
cursul serii. Cazare la hotel Akord 3* sau similar.
Ziua 9 – Duminică, 26 iunie | Sofia - București – Iaşi
Mic dejun. Plecăm către casă pe ruta Sofia – Giurgiu – București – Iași. Sosire seara în Iași în funcție de
trafic și de formalitățile vamale.

Tarife
Adult în cameră dublă
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar
Adult în cameră single
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar

360 euro
350 euro
470 euro
290 euro

Tariful include:
- 2 nopți de cazare în Sofia la hotel de 3* cu mic dejun
- 6 nopți de cazare în Durres la hotel de 3* cu mic dejun
- Transport autocar
- Însoțitor de grup pe tot parcursul sejurului
Tariful nu include:
- Asigurare medicală
- Taxa de oraș
Excursii opționale: (minim 25 de persoane)
Cetatea Kruja și Tirana - 30 euro/persoană
Acte Necesare:
Carte de identitate sau pașaport valabil
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți
Cazier judiciar pentru persoană însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal
Informații suplimentare:
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.
Condiții de plată:
- 100 euro la înscriere
- Restul de plată cu 20 de zile înainte de plecare

