BIURO TURYSTYCZNE
TYLKO DZIENNE PRZEJAZDY
"TON TRAVEL"
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL.WAŁOWA 1
TEL: +48 32/455 61 24 - www.tontravel.eu ; biuro@tontravel.eu TEL: +48 607 285 410

Pszczelarze ze Śląska u Przyjaciół na Bałkanach 2022
Serbia-Macedonia Pół-Albania-Czarnogóra-Chorwacja
Belgrad-Skopje-Ochryda-Tirana-Rafailovici-Oroslavje
Noclegi:1-Belgrad; 1-Skopje; 2-Ochryda; 3-Rafailovici;1-Oroslavje
9 dni

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
13.10; Wyjazd z miejsca zbiórki o godz.5, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry do Serbii. Około godz. 17 przejazd do największej
cerkwi prawosławnej na świecie św. Sawy w Belgradzie gdzie zobaczymy przepięknie zdobione złotem katakumby. Zakwaterowanie
w hotelu tranzytowym, obiadokolacja, nocleg.
14.10; śniadanie, spacer alejami parku utworzonym na terenie twierdzy Kalemegdan do punktu widokowego gdzie rzeka Sawa łączy się
z Dunajem. Przejazd do Skopje – stolicy Macedonii, gdzie mieszają się wpływy Europy i Bliskiego Wschodu. Spotkanie z lokalnym
przewodnikiem, zwiedzanie miasta; Plac Macedonia, kompleks pomników Aleksandra Wielkiego, Meczet Mustafa Paszy, Twierdza
Skopsko Kale, Kamienny Most-symbol miasta, Muzeum Matki Teresy, zakwaterowanie w hotel, obiadokolacja, nocleg
15.10; śniadanie, przejazd do miasta Ochryda zwanego europejską Jerozolimą-365 obiektów sakralnych, w którym narodziła się cyrylica
oraz powstał pierwszy słowiański uniwersytet. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
16.10; śniadanie, zwiedzanie miasta; Teatr antyczny, Twierdza Cara Samuela z przełomu X i XI w., Cerkiew św. Klemensa, Katedra św.
Zofii, Cerkiew św. Jovana Kaneo, rejs statkiem do miejsca kultu prawosławia – KLASZTORU ŚW. NAUMA -IX wiek w którym znajduje się
grób świętego-zwiedzanie kompleksu klasztornego, Cerkiew św. Petki patronki kobiet, czas wolny w trakcie którego mamy możliwość;
zjeść obiad w cenie około 10 euro/os (grupa), odbyć cudowny rejs źródłami rzeki Czarny Drim (5 euro/os), kupić pamiątki. Powrót do
Ochrydy, czas wolny, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
17.10; śniadanie, przejazd do Czarnogóry, po drodze zwiedzanie stolicy Albanii–Tirany, chwila skupienia w katedrze św. Szczepana
w Szkodrze w której Mszę św. odprawił Jan Paweł II i odnowił akt zawierzenia Albanii Matce Bożej Dobrej Rady.
Przejazd do Rafailovici, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
18.10; śniadanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
19.10; śniadanie, wycieczka dookoła zatoki kotorskiej; Kotor, Perast, Risan, Herceg Novi, powrót, obiadokolacja, nocleg.
20.10; śniadanie, przejazd do hotelu tranzytowego w Chorwacja, możliwość zakupienia oliwy z pestek dyni, obiadokolacja, nocleg.
21.10; śniadanie, powrót do Polski, przyjazd do kraju godz. 20
Termin: 13.10 – 21.10.2022

Cena: 280 euro + 990 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
* transport, autokarem: wc, barek, TV
* 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3 os. z pełnym węzłem sanitarnym;
* wyżywienie; 8 śniadań, 8 obiadokolacji
* opieka pilota podczas podróży
* rejs statkiem Ochryda
* opłata lokalnych przewodników
* ubezpieczenie UNIQA–KL 10 000 euro, NNW-2 000 EURO, bagaż-200 euro (nie obejmuje chorób przewlekłych)
* podatek VAT
* opłata Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego-zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334)
oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego-zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379,poz. 1842, późn. zm. 2).
Cena nie zawiera;
- opłaty rejsu statkiem Fish piknik w Rafailovici 27 euro
- Kanion Matka 10 euro/os
W Macedonii istnieje możliwość spotkania w lokalnej pasiece- do ustalenia!!!!

Min. 45 os.
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Pszczelarze ze Śląska
na Bałkanach 2022
GRAND HOTEL NEUM ****
Dalmacja południowa
PROGRAM RAMOWY: ( Neum, Medjugorie,Trogir )
Dzień 1; wyjazd z Katowic godz. 20; Gliwice 20,45; Gorzyce 21,45. Przejazd do Chorwacji przez Czech, Austrię, Słowenię.
Dzień 2; przejazd do Trogiru- zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem, przejazd do Neum, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień 3; śniadanie, plażowanie około godz. 19 rejs statkiem Zatoka Neumska ( 90 min), nocleg.
Dzień 4; śniadanie, przejazd na pasiekę, wspólne rozmowy z miejscowymi pszczelarzami, powrót do hotelu
w Neum, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5; śniadanie, wycieczka do Mostaru i Medjugorie, zwiedzanie, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6; śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7; śniadanie, przejazd do hotelu tranzytowego w okolicach Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8; śniadanie, powrót do Polski przyjazd do Katowic około godz. 20
Neum ( BiH) - to znana turystyczna miejscowość w Południowej Dalmacji. Doskonałe położenie Neum ( Dubrownik 65 km; Medjugorie 60 km, Mostar
75 km ; Split 140 km) daje wspaniałe możliwości jednodniowych wypadów.
Grand Hotel Neum **** obiekt z wieloletnią tradycją, odnowiony i zmodernizowany w 2014, posiada 380 luksusowych 2, 3 i 4 osobowych pokoi.
Oddalony o 80 metrów od morza do którego gości zwożą 3 hotelowa windy.
Plaża własna , żwirkowo-betonowa. Na plaży leżaki ( płatne ) , bar, restauracja-sezon.
Wyposażenie pokoi: klimatyzacja, lodówka, TV SAT, telefon, sejf , WiFi. W łazience ; prysznic lub wanna , suszarka do włosów, kosmetyki. Wszystkie
pokoje posiadają balkon i widok na morze . Pokoje 2 + 1 ; łóżko małżeńskie + rozkładana sofa.
Do dyspozycji gości: basen z morską wodą - dostępny cały rok, basen dla dzieci, basen na dach – płatny, restauracja a la carte, cocktail bar, sale
konferencyjne , dyskoteka, wellness & spa centrum-płatne, parking, siłownia, sauna.
Wyżywienie : śniadanie, obiadokolacja bufet – napoje płatne dodatkowo.
Do centrum miejscowości 500 metrów.
Wycieczki:
Dubrownik-najpiękniejsze chorwackie miasto i jedno z najpiękniejszych na świecie.
Narodowy Park Krka - rzeka tworząca niezapomniane widoki, wodospady , kaskady, strumyki, wysepki.
Foto Safari Neretva- rejs kanałami rzeki Neretwy wśród trzcin. Wycieczka kończy się smacznym regionalnym obiadem , degustacją wina, domowej
rakii i tańcami przy akompaniamencie dalmatyńskiej muzyki.

Termin: połowa października 2022

Cena: 220 euro + 890 zł/os

Świadczenia zawarte w cenie:
* przejazd luksusowym autokarem – wc , video, barek
* 5 noclegów w Grand Hotelu Neum **** – pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką, klimatyzacją, TV SAT,
* wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji – bufet, napoje płatne dodatkowo
* w cenie pobytu w hotelu - basen , sauna przy basenie, sala ćwiczeń ( stacjonarne rowery , atlas)-proszę zabrać sportowe obuwie oraz stroje
* rejs statkiem Panorama –Neum
* 1 nocleg tranzytowy w okolicach Zagrzebia(obiadokolacja , nocleg, śniadanie)
* opieka pilota
* ubezpieczenie AXA –KL 10 000euro,NNW -2 000 EURO, bagaż -200 euro ( nie obejmuje chorób przewlekłych)
* podatek VAT
* opłata TFGi TFP

Dopłata do pokoju 1/1, 20 euro/os/dzień;

Cena nie zawiera; opłaty lokalnych przewodników Trogir, Mostar – 10 euro/os
-Rejsu statkiem- Foto Safari Neretva 27 euro
Dzień 4; Istnieje możliwość przejazdu do Orebića na pasiekę Pana Wiesława Londzina, lub pasiek w okolicach Neum

