
ALBANIA – WYPOCZYNEK & ZWIEDZANIE  
 

8 – dniowa wycieczka samolotowa  
 

 TERMIN: 17-24.09.2019  
 

PROGRAM TURYSTYCZNY: 
1 dzień – Spotkanie na lotnisku Pyrzowice w Katowicach. Odprawa biletowo bagażowa, wylot. Przylot na lotnisko w 

Tiranie. Transfer do Golem. Zakwaterowanie w hotelu w Mel Holiday 4*. Obiadokolacja i nocleg.  
 

2 dzień – 7 dzień wypoczynek, plażowanie i kąpiele w morzu. 
-   całodzienna wycieczka do Tirany: Kruja, spacer po tzw. tureckiej uliczce, na której można kupić oryginalne pamiątki 

(wśród nich dywany, ceramikę, biżuterię – filigran, tradycyjne albańskie nakrycia głowy. Wejście do twierdzy 

Skanderbega – najważniejszej postaci w historii Albanii. Wizyta w Bunk’art! Bunk’art- słynnym komunistyczny 
bunkrze przeciwatomowym, to muzeum komunizmu, a zarazem przejmująca podróż w czasie do epoki Envera Hodży. 

Przyjazd do Tirany. Możliwośc wjazdu na górę Dajti! (płatne we własnym zakresie 600 LEK). Ta atrakcja pozwoli 
zobaczyć Tiranę z zupełnie innej perspektywy. Spacer po mieście: plac Skanderberga, Pałac Prezydencki I inne budynki 

rządowe, Piramida Hodży, Plac św. Matki Teresy, Bunk’art 2. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
-  możliwość udziału w wycieczkach dodatkowo płatnych:. Berat ok. 35 €/os., Prizeren ok. 45 €/os., rejs m.in. na Wyspę 

Sazan ok. 45 €/os. 
 

8 dzień – wykwaterowanie z hotelu, zbiórka uczestników, transfer na lotnisko w Tiranie. Początek odprawy biletowo 
bagażowej, wylot. Przylot na lotnisko w Katowicach.  
 

OPIS HOTELU: 
 

MEL HOLIDAY HOTEL 4* http://www.fafa.al/web/tour/ proponuje doskonałe zakwaterowanie w nadmorskim kurorcie 

Golem. Centrum miasta jest w odległości 10-minutowego spaceru od hotelu. Od Durrës - 15 minut jazdy samochodem .  
PLAŻA - publiczna, wydzielona część hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, 

bezpłatne parasole i leżaki. 
HOTEL- zbudowany w 2015 r., 89 pokoi, 1 budynek, 5 pięter, winda, hol, całodobowa recepcja 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI- restauracja – dania w formie bufetu, kuchnia albańska i międzynarodowa, dania 
wegetariańskie, 2 bary: przy plaży i przy basenie; sejf w recepcji, centrum konferencyjne dla 100 osób, taras z widokiem 

na morze, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby 
INTERNET: WiFi bezpłatne w lobby 

SPORT, REKREACJA I ROZRYWKA: basen ze słodką wodą (ok. 220 m², gł. 1,4 m), wydzielona część dla dzieci, przy 

basenie bezpłatne parasole i leżaki 
WIECZORNA ROZRYWKA: muzyka na żywo, DJ,  dancingi, Albańskie wieczorki. 

POKOJE: wszystkie nowoczesne pokoje (89) wyposażone w: indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę (wanna lub 
prysznic, wc,  suszarka), telewizję satelitarną, lodówkę, sejf; balkon (stolik i krzesełka), niektóre pokoje posiadają balkon, 

boczny widok na morze. 
WYŻYWIENIE  All inclusive: śniadanie (8.00-10.30), obiad (13.00-15.00), przekąski (16.30-17.30), kolacja (19.00-21.00) 

w formie bufetu w restauracji; napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym barze (10.00-23.00); 
wymagane noszenie opasek all inclusive. 
 

Cena: 2580 zł. os. przy grupie 30 osób 
 

Cena zawiera: 

1. bilety lotnicze na przelot czarterowy liniami Enter Air z bagażem do 20 kg/os., bagaż podręczny- 5kg wym. 
56x45x25 

2. Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Mel Holiday 4*, pokoje 2- osobowe z łazienkami.  
3. Transfer w Albanii na trasie lotnisko-hotel-lotnisko; transfer autokarem na wycieczkę do Tirany.  

4. Wyżywienie All inclusive w formie bufetu: 7 śniadań, 7 obiadów, przekąski, 7 kolacji 
5. Całodzienna wycieczka do Tirany 

6. Bilety wstępu do twierdzy Skanderberga, Bunk’art.,  

7. Opieka pilota, przewodnika na wycieczce do Tirany i Kruji 
8. Ubezpieczenie: polisa grupowa NNW, KL i bagaż, podatek VAT, obligatoryjna opłata TFG. 

  
UWAGA: 

1. Wymagana przedpłata w wysokości 300 zł (zaliczka na bilety lotnicze) do 31.12.2018. Po tym czasie 
nie gwarantujemy dostępności biletów lotniczych. 

2. Godziny przelotów zostaną podane najwcześniej w marcu. W związku z tym, ilość posiłków w formie 
bufetu może ulec zmianie z uwagi na późny/wczesny przylot/wylot. Posiłek w bufecie może zostać 

zastąpiony suchym prowiantem. 

3. Powyższa oferta jest propozycją wyjazdu grupowego dla 30 osób. Dostępność miejsc oraz taryf przyjętych do 
kalkulacji aktualna na dzień 14.12.2018 

4. Oferta ma charakter jedynie informacyjny i w świetle prawa nie stanowi oferty handlowej. 
5. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, lecz wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane w ramach 

dostępności obiektów dla zwiedzających. Pilot nie udziela informacji wewnątrz zwiedzanych obiektów. 
 

Biuro Podróży „GULIVER”, 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 Tel. 533 550 470, 81 4411044, 730540640  
Fax: 81 463 47 20 www.guliver.pl, lublin@guliver.pl 

http://www.fafa.al/web/tour/
http://www.guliver.pl/

