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WYSPA KORFU + Oradea, Sofia, Katerini i Belgrad 

Termin:     Cena:   

16.09-28.09.2016    2100,00 zł 

Dzień 1: W godzinach wczesno-rannych wyjazd z Gryfina. Przejazd przez Polskę  

i Słowację w kierunku Rumunii. Wieczorem dojazd do Oradei. Krótkie zwiedzanie 

miasta z zewnątrz, między innymi: Katedra Barokowa, największa w Rumunii, 

Pięciokątna Twierdza Oradei i zabytkowy Ratusz. Przejazd do hotelu w okolicy Oradei, 

zakwaterowanie, obiadokolacja  i nocleg. 

Dzień 2: Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. Przejazd przez Rumunię i Bułgarię  

do Sofii - stolicy Bułgarii. Popołudniu dotarcie do miasta i krótkie zwiedzanie Sofii  

z zewnątrz, między innymi: Budynek Rady Ministrów, Synagoga i Narodowy Pałac 

Kultury. Przejazd do hotelu w okolicy miasta, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na przeprawę promową do Igoumenítsa  

w Grecji. Popołudniu przeprawa promowa do portu Korfu na wyspie Korfu. Przejazd do 

hotelu Messonghi Beach***. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Wyżywienie All Inclusive. 

KORFU - GÓRZYSTE KORFU TO NAJBARDZIEJ ZIELONA Z WYSP GRECKICH. 

MNOGOŚĆ KOLORÓW, PRZEPIĘKNE PLAŻE, URWISTE KLIFY, CUDOWNE STARE 

MIASTO W STOLICY WYSPY ORAZ MNÓSTWO SŁOŃCA SPRAWIAJĄ, ŻE TO IDEALNE 

MIEJSCE NA UDANĄ I NIEZAPOMNIANĄ UCIECZKĘ OD ZIMNEJ JESIENI. 

Dni 4-9: Wyżywienie pełne All Inclusive. Śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. 

Przekąski pomiędzy posiłkami, napoje bezalkoholowe oraz alkohole lokalne w cenie. Czas 

wolny: plażowanie, kąpiele morskie. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 

Dzień 10: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przeprawa promowa Korfu - Igoumenítsa. 

Przejazd na wschodnią stronę Grecji w kierunku Katerini. Po drodze wizyta w 

Verginie, miejscu pochówku i grobowca Filipa II – ojca Aleksandra Wielkiego. Dla 

chętnych zwiedzanie. Wieczorem dotarcie do hotelu w okolicy Katerini, obiadokolacja i 

nocleg.    

Dzień 11: Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Serbii, do 

Belgradu leżącego przy ujściu Sawy  do Dunaju, na przecięciu ważnych szlaków 

handlowych  łączących Bałkany z Europą, miasta należącego do najstarszych w Europie. 

Popołudniu dotarcie do stolicy Serbii, spacer po mieście z pilotem,  zwiedzanie m.in.: 

twierdza i park na Kalemegdanie, kaplica św. Petki, cerkiew św. Sawy – największa 
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prawosławna świątynia na świecie. Spacer po urokliwej ulicy Kniazia Michała. Przejazd do 

hotelu w okolicy Belgradu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 12: Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd przez Serbię, Węgry i Czechy  

w kierunku Polski. 

Dzień 13: Dotarcie na miejsce zbiórki w godzinach wczesnorannych.  

*Kolejność zwiedzania może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. 

Cena obejmuje: 

- przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację, barek, DVD i WC; 

- 1 nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w hotelu na terenie Rumunii w Oradei; pokoje 2/ 3-os. 

z łazienkami, WC i klimatyzacją; 

- zwiedzanie Oradei z zewnątrz; 

-  1 nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w hotelu na terenie Bułgarii w Sofii; pokoje 2/ 3-os.  

z łazienkami, WC i klimatyzacją; 

- zwiedzanie Sofii z zewnątrz; 

- przeprawy promowe Igumenitsa-Corfu-Igumenitsa,  

- 7 noclegów na wyspie Korfu  w Hotelu Messonghi Beach***; pokoje 2/ 3-os. z łazienkami, 

WC i klimatyzacją; 

- wyżywienie ALL Inclusive (śniadania, obiady i kolacje; w godzinach 10,00-22,00 otwarty 

Pool Bar – napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne bez ograniczeń)  w Hotelu Messonghi 

Beach*** na Korfu; 

- 1 nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w hotelu na terenie Grecji w okolicy Katerini: pokoje 

2/3-os. z TV, łazienkami i WC; 

- 1 nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w hotelu na terenie Serbii w okolicy Belgradu: pokoje 

2/ 3-os. z TV,  łazienkami i WC; 

- zwiedzanie Belgradu z zewnątrz; 

- ubezpieczenie KL i NWW w TU Europa; 

- opiekę pilota/ przewodnika; 

- opłaty klimatyczne, 

- podatek VAT. 

 

Cena nie obejmuje – płatne wg uznania Klienta: 

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych; w przypadku zachorowań przewlekłych należy 

powiadomić BP PAI oraz ubezpieczyć się dodatkowo indywidualnie lub w BP PAI -100zł; 

- wycieczek fakultatywnych; 

- ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy „Zero Ryzyka”– 60zł;  

- świadczeń niewymienionych w cenie;   
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WYCIECZKI FAKULATYWNE 

„Błękitna Laguna" – 35 euro;  

Rejs w stronę wybrzeża kontynentu, aby zobaczyć olbrzymią grotę Mourtos, w którą można 

wpłynąć statkiem. Dalej płyniemy na lagunę, gdzie został nakręcony film "Błękitna laguna", jest 

to jedna z najpiękniejszych plaż Korfu otoczona wzniesieniami  

i klifami - czas wolny i niepowtarzalna okazja kąpieli w błękicie morskiej wody. Po kąpieli 

dalszy rejs statkiem w stronę wyspy Korfu, gdzie można, zajrzeć do małej restauracyjki i potem 

powrót do portu i Hotelu Massonghi Beach*** w Maritika.  

 

„Perły Korfu” – 35 euro; 

Całodzienna wycieczka autokarowa po najważniejszych atrakcjach wyspy. Wczesne  śniadanie  

i pobranie suchego prowiantu za obiad. Opieka przewodnika lokalnego. Przejazd  

do Paleokastrica i wizyta w Monastyrze. Dalsza podróż do Makrades – miejscowości słynącej 

z regionalnych produktów z możliwością ich degustacji oraz zakupu. Wyjazd w drogę powrotną 

z odwiedzinami w Pałacu Achillion,  znanego z obecności austriackiej cesarzowej Elżbiety, 

zwanej Sissi – bilet wstępu 5euro (w 2015r.). Powrót na kolację do hotelu Messonghi Beach***. 

 

Zwiedzanie stolicy miasta Korfu – 20 euro; 

Wycieczka do stolicy wyspy o tej samej nazwie – pięknego portowego miasta. W 2007 roku 

Stare Miasto w Korfu wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po mieście 

Korfu i zwiedzanie z zew. m.in.: stara twierdza, starożytna świątynia Artemidy pałac z XIX 

wieku, nowa twierdza, kościół Ágios Spirídon z placem Spinnada, budynki z czasów rządów 

francuskich i brytyjskich. Po zwiedzaniu powrót do hotelu. 

 

Wieczór grecki – 35 euro;  

Wieczór w tradycyjnej tawernie greckiej położonej w korfijskiej wiosce, podczas którego przy 

akompaniamencie muzyki można podziwiać tradycyjne stroje ludowe i tańce greckie. Podczas 

wieczoru poczęstunek - regionalne wina i sery greckie. 

 

Zwiedzanie grobowca ojca Aleksandra Wielkiego, Filipa II w Verginie – 15 euro; 

Podczas powrotu do Polski wizyta w miejscowości Vergina w Grecji, miejscu pochówku ojca 

jednego z najbardziej znanych władców Greckich- Aleksandra Wielkiego. Poznanie ciekawej 

historii panowania Filipa II, tajemnicy jego śmierci i dojścia do władzy jego syna Aleksandra, 

zwanego później Wielkim.  

 

*Przy wykupieniu pakietu wycieczek fakultatywnych – cena 100 euro. 


