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ALBANIA DLA PRZYJACIÓŁ
wyjazd wypoczynkowy, kameralny, realizowany dla małych grupek znajomych, rodziny,
„szyty” pod konkretne zamówienie klienta.

Przykładowy program pobytu:
1 Dzień
Wylot z wybranego lotniska w Polsce:
Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Warszawa: WAW, WAMI.
Przylot na lotnisko do Tirany, transfer do apartamentów w Durras.
Transfer odbywa się samochodem osobowym z polskojęzycznym rezydentem.
Termin, długość pobytu oraz wybór lotniska uzgadniany jest indywidualnie z klientem.
Możliwy jest także dojazd własnym samochodem z noclegami tranzytowymi.
2 - 6 Dzień
Odpoczynek, plażowanie przy jednej z najlepszych plaż w Albanii w Golem, obok Durras.
Dla chętnych możliwość zwiedzania Albanii - dowolny zakątek tego kraju lub wyjazd do sąsiedniego
państwa: Czarnogóra, Chorwacja, Macedonia Północna, Grecja za dodatkową opłatą.
Transfer lub przejazd odbywa się samochodem osobowym z polskojęzycznym rezydentem.
7 Dzień
Transfer na lotnisko w Tiranie, wylot do Polski.
CENY DO KALKULACJI:
 Apartament 4 osobowy – 30 euro/ doba za 4 osoby
 Apartament 6 osobowy – 40 euro/ doba za 6 osób
 Transfer z/ na lotnisko – 25 euro/ za samochód
 Sprzątanie w apartamencie – 10 euro
 Przejazd na zwiedzanie z polskojęzycznym rezydentem - 0,4 euro/km (około 1,8 zł/km)
 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny /TFG/
- 10 zł
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy /TFP/
- 10 zł
 ubezpieczenie /KL, NNW/ cena uzależniona od długości pobytu i wybranego wariantu
 cena biletu lotniczego
CENA NIE OBEJMUJE:
 kosztów wyżywienia
 indywidualnych życzeń klienta nie objętych podstawowym programem
 cen biletów przepraw rejsowych
 wydatków własnych
Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na Turystyczny Fundusz
Pomocowy zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania).
Składki nie jest przychodem biura.

WAŻNE:
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty lub paszport.
Na dzień 01.06.2021 granice Albanii oraz Macedonii Północnej są otwarte dla obcokrajowców.
Nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani kwarantanny dla osób
wjeżdżających do Albanii i Macedonii Północnej.
Przekroczenie granicy Polskiej przy powrocie: wymagane jest potwierdzenie zaszczepienia tzw. „paszport
covidowy” lub wykonanie testu w celu uniknięcia kwarantanny.

W celu uszczegółowienia oferty prosimy o kontakt z biurem 577 059 933
Nasi konsultanci omówią z Państwem szczegóły zamówienia, dokonają jego wyceny,
przygotują umowę.
UWAGA!
Do każdej przedstawionej oferty można dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub dodatkowe
ubezpieczenie zdrowotne.
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Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

