
 

 

Kosowo - Albania tour – wyspa Korfu! 
09.09- 19.09.2022 r. 

Zwiedzanie i wypoczynek. 

Cena: tylko 850 zł i 350 

euro! 

Zaliczka 850 zł – do dnia 15.06. 

Pozostała kwota do końca lipca. 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

W cenę nie są wliczone koszty 

kilku biletów wstępu – należy 

mieć przygotowane 10- 20 

euro. 

ŚWIADCZENIA: 

- przejazd nowoczesnym, klimatyzowanym autokarem wg planu; 

- 8 noclegów: 6 w Albanii, 2 tranzytowe w Belgradzie – pokoje 2 i 3-

osobowe; 

-  wyżywienie w hotelach: 8 śniadań i 8 obiadokolacji; 

- zwiedzanie: Prisztina, Prizren, Kruja, Tirana, Gjirokastra, Berat, Saranda; 

- wypoczynek i kąpiele: Saranda, Ksamil;  

- rejs na grecką wyspę KORFU, pobyt całodniowy i plażowanie; 

- ubezpieczenie KL i NNW; 

- opieka pilota; 

- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

- opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

- przewodnik w wybranych obiektach. 

 

Plan wycieczki: 

Dzień 1. 09.09. (piątek) – wyjazd z Torunia godz. 20.00, parking przy kinie Cinema City. Nocny przejazd 

przez Polskę i Węgry do Belgradu. 

Dzień 2. 10.09. (sobota) – kontynuacja jazdy. Po drodze postój na posiłek (we własnym zakresie). 

Obiadokolacja i nocleg w Belgradzie. 

Dzień 3. 11.09 (niedziela) – śniadanie godz. 08.00, wjazd do Kosowa. Zwiedzanie, obiadokolacja i nocleg w 

Prisztinie (stolicy Kosowa). 



 

 

Dzień 4. 12.09 (poniedziałek) – śniadanie godz. 08.00, przejazd do Prizern, zwiedzanie malowniczej 

Starówki, przejazd do granicy z Albanią. Dojazd do miasta Kruja, zwiedzanie zamku Skanderberga, przejazd 

do Tirany na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5. 13.09 (wtorek) – śniadanie godz. 08.00, zwiedzanie Tirany do 12.00 i wyjazd w kierunku Wlory, 

nadmorskiego miasta. Przejazd przez Przełęcz Parku Narodowego Llogara do nadmorskiego kurortu Saranda. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 6. 14.09 (środa) – 08.00 śniadanie. 10.30 rejs promem na grecką wyspę Korfu, cały dzień typowo 

rekreacyjny z plażowaniem nad Morzem Jońskim, rejs powrotny godz. 19.00. Powrót na obiadokolację i 

nocleg godz. 20.30. 

Dzień 7. 15.09 (czwartek) – śniadanie, czas wolny w Sarandzie. Po południu przejazd 6 km do pobliskiego 

miasteczka Ksamil położonego nad malowniczym Jeziorem Butrint, pobyt na malowniczej plaży z widokiem 

na Korfu, powrót na obiadokolację i nocleg w Sarandzie. 

Dzień 8. 16.09 (piątek) – śniadanie godz. 07.00 i wykwaterowanie, przejazd do Gjirokastry. Po drodze 

zobaczymy naturalne źródło Blue Eye. Zwiedzanie najpiękniejszego kamiennego miasta w Albanii, następnie 

przejazd do Berat, zwiedzanie miasta „tysiąca okien”, obiadokolacja i nocleg w Berat. 

Dzień 9. 17.09 (sobota) – śniadanie, wyjazd w drogę powrotną przez Macedonię, krótki postój nad Jeziorem 

Ochrydzkim. Dojazd na obiadokolację i nocleg do Belgradu ok. godz. 22.00. 

Dzień 10. 18.09. (niedziela) – śniadanie, krótkie zwiedzanie centrum Belgradu, wyjazd w drogę powrotną do 

Polski. 

Dzień 11. 19.09. (poniedziałek) – powrót do Torunia w godzinach porannych. 

Uwaga! NA WJAZD DO KOSOVA OBOWIĄZKOWO TRZEBA POSIADAĆ PASZPORT!!! 

Kolejność realizacji planu może ulec zmianie. Temperatura powietrza to 30-33 stopnie, wody około 28 stopni.  


