Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie wraz
z Przedsiębiorstwem Turystycznym „ZYNDRAM”
organizuje pobyt wypoczynkowy
w Albanii w terminie 27.08- 04.09.2022 r.
Położone nad Adriatykiem Durrës, jest jednym z ważniejszych albańskich ośrodków turystyki
i drugim co do wielkości miastem w Albanii.
Zakwaterowanie: Hotel 3 *, pokoje z łazienkami, klimatyzacją.
Dysponuje prywatną strefą na plaży na długim piaszczystym wybrzeżu na południe od miasta
Durrës.
Na miejscu znajduje się bar z tarasem oraz restauracja serwująca dania kuchni albańskiej
i włoskiej.
Wyżywienie: 2 razy dziennie – kuchnia albańska - śniadania, obiadokolacje są
szwedzkiego stołu.

w formie

W PROGRAMIE

Wypoczynek nad morzem, plażowanie, spacery, zakupy;
Durres –zwiedzanie zabytkowy amfiteatr, wenecką wieżę i pałac byłego albańskiego króla Zogu I.
Wycieczka do średniowiecznego miasta Kruja, położonego na zboczu góry Sari Salltik, zwiedzanie
twierdzy i Muzeum Historycznego bohatera narodowego Skanderbega, a następnie wizyta na
najstarszym i największym w Albanii średniowiecznym bazarze z pamiątkami, gdzie można zrobić
zakupy. Następnie przejazd do stolicy Albanii - Tirany. Zwiedzanie gwarnego miasta, pełnego
kontrastów. Na trasie m.in.: plac Skanderbeg, meczet Ethem Bey, słynna wieża zegarowa, piramida
Hoxha i główny bulwar miasta. Czas wolny na indywidualny spacer po centrum Tirany.
CENA:
1500 zł/os dla członków OIPiP w Tarnowie (płatne na konto PT ZYNDRAM)
1650 zł/os dla pozostałych uczestników (płatne na konto PT ZYNDRAM)
plus 100 euro – płatne w biurze OIPiP w Tarnowie w dniu zapisu
W cenie zapewniamy:







Transport autokarem,
Zakwaterowanie : 6 noclegów w Albanii z HB w pokojach 2 osobowych, dopłata do jedynki,
Wyżywienie 2x dziennie, zaczynamy obiadokolacją kończymy śniadaniem
Realizację programu zgodnie z ofertą,
Ubezpieczenie kl 5000 zł, nnw 20 000 euro- nie obejmuje chorób przewlekłych
Składkę na TFG, TFP

100 euro płatne w biurze OIPiP w momencie zapisu na wyjazd. Opłata obowiązkowa na realizację
programu wycieczki poza granicami Polski (opłaty wjazdowe do miast, opłaty klimatyczne, przewodnik
lokalny, opłaty drogowe, parkingowe, zestawy słuchawkowe tour guide, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów,) Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi.

WYJAZD NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU, wyjazd dla osób
zaszczepionych p/Covid-19 na podstawie aktualnego certyfikatu covidovego obejmującego
3 dawki szczepienia
Zapisy do dnia 15 kwietnia 2022 r. (tel. do biura Izby 14 6965454), wpłata do dnia
15 kwietnia 2022 r. na numer konta: 76 1160 2202 0000 0000 6306 1076 Bank Millenium –
Przedsiębiorstwo Turystyczne „ZYNDRAM” – z adnotacją – Pielęgniarki Tarnów.
W przypadku odwołania wyjazdu z przyczyn pandemicznych organizator dokona zwrotu wpłaty.

