ŘECKO - BULHARSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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POBYT U MOŘE S VÝLETY
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ATANASOVO JEZERO • FOLKLÓRNÍ VEČER
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za pomoci československých odborníků a naší poslední zastávkou bude raně byzantský kostel sv. Nikolaje, který se tyčí
na nízké vyvýšenině uprostřed ruin starého kláštera v blízkosti
řecké vesničky Mesopotami. Návrat na ubytování, večeře.
8. den: Po snídani se vydáme na celodenní výlet na
Albánskou riviéru, kde najdeme mnoho atraktivních pláží s
průzračně modrou vodou. Albánské divoké pobřeží
ozvláštňují tradiční vesnice usídlené v izolovaných zátokách
a zlaté pláže svírající tyrkysovou mořskou hladinu.
Zastavíme se v Porto Palermo, kde se ze skalnatých vod tyčí
hrad Ali Pasha. Samotný přístav sloužil také jako tajná
ponorková základna za dob komunistického režimu a
poloopuštěná základna a tunel vedoucí dovnitř jsou zde
stále ještě k vidění. Na koupání přejedeme do Borsh, kde
je nejdelší, 7 km dlouhý pás pláží v Albánii. Romantiku místa nám dokreslí oběd pod platany mezi zurčícími potoky.
Navečer navštívíme pevnost Lekures s překrásným výhledem na protější Korfu, Butrintské jezero a masivy hor ve
vnitrozemí Albánie. Návrat na ubytování, večeře.
9. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
10. den: Snídaně. Polodenní výlet zahájíme návštěvou historického místa Butrint na malém poloostrově, které podle
legendy založil Helenus, který sem přivedl uprchlíky ze
zničené Tróje. Nachází se zde nejvýznamnější antický areál v
Albánii UNESCO, pozůstatek starověkého města Buthrotum.
Nalezneme zde památky z řeckého i římského období
spadající až do 3. st. př. n. l., ruiny starověkého města s divadlem a svatyněmi, zbytky hradeb a obranných věží ze
starověku, baptisterium z byzantského období, benátskou
pevnost a mnohé další. Oběd. Na zpáteční cestě se budeme
koupat na kouzelné pláži Ksamil, kde můžeme doplavat až
ke třem malým ostrovům v tyrkysové zátoce. Fakultativně
večeře za doprovodu živé albánské hudby. Nocleh.
11. den: Snídaně. Dopoledne individuální volno, v
odpoledních hodinách odjezd trajektem na Korfu, transfer
na letiště a odlet do Prahy, Brna a Ostravy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech *** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce (sleva 700 Kč).
Cena zájezdu obsahuje
• 10 ubytování s polopenzí a 3 obědy
• leteckou přepravu Praha, Brno, Ostrava/Korfu/Ostrava,
Brno, Praha dle výběru
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem a trajekty během programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
• večeře s živou hudbou:
cca
• vstupy do archeologických objektů:
cca
• pobytové taxy, fakultativní služby a výlety

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „C” KOMBI I.: BUS/LET • II.: LET/BUS
Program zájezdu:
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Příjezd do Primorska v ranních hodinách, ubytování,
volný program, možnost koupání, procházka po letovisku
s průvodcem, večeře.
3. - 13. den: Snídaně, pobyt u moře, večeře.
V průběhu volných dnů výlety v ceně:
ISTANBUL - největší město Turecka, rozkročeno na dvou
světadílech, Evropě a Asií s úžasnými památkami - Palácem
Sultánů, Modrou mešitou, chrámem Boží moudrosti,
Hipodromem atd. Fakultativně plavbě lodí po Bosporu
s překrásným výhledem na evropskou i asijskou část města. Na závěr dne nákupy na světově známých bazarech
Velkém a Egyptském s nabídkou zlata, kožených výrobků
atd. - (nutný cestovní pas)
SOZOPOL - historické městečko s typickými dřevěnými
domy, velkým přístavem, středověkým opevněním s tvrzí a
s kostelem Sv. Jiřího, který uchovává ostatky Svatého Jana
Křtitele. Obchůdky a kavárničky nabízí příjemné nákupy
i odpočinek
NESEBR - Starobylé město založeno dórskými Řeky
s křivolakými uličkami 2 000 let starého přístavu. Pro své
unikátní stavby bylo vyhlášeno památkovou rezervací
UNESCO. Malebné uličky starobylého města jsou plné
obchůdků, uměleckých galerií, pouličních umělců a kaváren
lákajících tisíce turistů k návštěvě.
NESTINARSKÝ VEČER - večer s folklórním programem
včetně tance na žhavém uhlí a následně tanečním večerem,
jehož součástí je i večeře o 4 chodech - aperitiv, předkrm,
polévka, hlavní chod, desert a neomezená konzumace vína.
BURGASKÁ JEZERA - s možností koupání se v lázni zůstávající po odsolování mořské vody bohaté na soli a minerály, blahodárně působící na pokožku, ekzémy, artrózu,
revmatismus a psychické potíže atd.
BEGLIK TASH - thrácká pohanská svatyně z období 1500 400 let před n.l.
Další široká nabídka fakultativních výletu na místě Edirne,
Varna, Veliko Tarnovo, Veleka, Safary džípem, rybí piknik atd.
14./*1
15. den: Snídaně, transfer na letiště do Burgasu a
odlet do ČR dle výběru Praha, Brno, Ostrava.
*II. v termínu 5.9.-19.9. opačný druh dopravy (letecky
z Prahy Brna nebo Ostravy dle výběru do Bulharska a zpět
autokarem) a jedna noc s polopenzí v hotelu navíc
Ubytování: Je zajištěno v Primorsku v hotelu nedaleko
pláže ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím,
balkonem, klimatizací, TV a WI-FI ZDARMA. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce.
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Cena zájezdu obsahuje:
• 12/*13 ubytování s polopenzí
• doprava luxusním autokarem do/z Primorska dle termínu
• leteckou přepravu z/do Burgasu dle termínu
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• výlety dle programu
• dopravu autokarem dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
470 Kč
cca 100 EUR
• fakultativní vstupy a výlety:
Nástupní a svozová místa v ČR (autokar): Praha, Brno, Opava, Havířov,
Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc ZDARMA.
Odlet a přílet v ČR (letecky): PRAHA, BRNO, OSTRAVA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
ČR
Q BA 22 14 31.5. - 13.6.
13 990,viz text
Q BA 36 15 II 5.9. - 19.9.
14 690,viz text
+3 600 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-3 000 Kč
Sleva 1.dítě do 15 let na přistýlce:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

R I M O R S K O

320 Kč
350 Kč
27 EUR
15 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q RE 23 11 4.6. - 14.6. 24 190,- PRAHA, BRNO, OSTRAVA
Q RE 38 11 17.9. - 27.9. 24 190,- PRAHA, BRNO, OSTRAVA
+2 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%
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