КРФ
10 дана/7 ноћења –аутобусом
КРФ- ВИДО-ГУВИЈА-АГИОС МАТЕОС- АХИЛИОНСОЛУН- ЗЕЈТИНЛИК-ПОЛИКАСТРО
Полазак: 09.06. 2017.
Београд
15:00ч Адмирала Гепрата (преко пута Вазнесењске цркве)
Повратак: 18.06.2017.
7 ДАНА/5 НОЋИ-АУТОБУСОМ
1./2. дан
Србија-Крф
Дневна и ноћна вожња кроз Србију и Македонију са успутним задржавањем према потреби. Прелазак трајектом из луке Игуменица
на Крф. Долазак на Крф у преподневним сатима. Смештај у хотел. Слободно поподне и вече. Вечера. Ноћење.
3./7.дан
Крф
Доручак. Време предвиђено за одмор и купање.
*Обилазак града Крфа-шетња старим градом и панорамско разгледање у пратњи локалног водича.: градске зидине, Византијска
тврђава, градска већница, трг Димархио, парламент, чувено шеталиште Спијенада, парк, Цркве Св. Спиридона, англиканска црква
Св. Ђорђа… Одлазак на острво Видо и обилазак спомен костурнице.Српске куће и разгледање богате поставке експоната из
времена боравка Српске војске и владе на острву.
*Гувија-АгиосМатеос-Ахилион
Одлазак у Гувију место где се долазећи из Албаније искрцала српска војска. Затим полазак за Агиос Маттхеос до споменика палих
бораца Дринске дивизије. После тога следи одлазак у дворац Ахилеон, палату коју је подигла аустријска царица Елизабета
1896/98. године и украсила многобројним скулптурама јунака Хомерових епова. Палата је окружена раскошним парком.
Повратак у хотел. Вечера. Ноћење.
8. дан
Крф - Игуменица - Солун
Доручак. Напуштање хотела. Прелазак трајетком од Крфа до Игуменице. Полазак за Солун. Долазак у Солун и смештај у хотел.
Слободно поподне за индивидуалне активности. Ноћење.
9. дан Солун – Зејтинлик – Поликастро
Доручак. Обилазак српског гробља на Зејтинлику и полагање венца. Панорамско разгледање града: Ротонда, Бела кула, Цитадела,
Црква Св. Димитрија, Аристотелов трг, споменик Александру Македонском, Галеријусов славолук…. Слободно време за шопинг.
Наставак путовања за Поликастро око 17:00ч. Обилазак монументалног споменика подигнутог 1968.године у част велике
савезничке победе на Солунском фронту. Наставак путовања за Србију. Ноћна вожња са успутним паузама према потреби.
10. дан
Србија
Долазак у Београд у јутарњим часовима.

Цена Аранжмана: 289€
Плаћање у динарској противвредности по продајном курсу Societe Generale банке
АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
- Превоз модерним аутобусом туристичке класе (клима,тв,видео и аудио
опрема)
- 6 ноћења на бази полупансиона у хотелу са 3* на Крфу (шведски сто)
- 1 ноћење са доручком (континентални)у хотелу са 3* у Солуну
- Разгледања према програму
- Карте за ферибот Игуменица- Крф-Игуменица
- Карта за бродић до Вида
-Трошкове организације и вођства пута

АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА:
- Доплату за 1/1 135еура (на упит)
- Улазнице за културно-историјске
знаменитости (Ахилион 6€)
- Међународно здравствено осигурање 1€
дневно (до 70година)
- Индивидуалне трошкове путника

Програм је рађен на бази од минимум 35 путника. У случају мањег броја путника, не мањег од 30 доплата 10еур.
Рок за пријаву 10.04.2017 или до попуне места. Организатор путовања. задржава право да у случају измене цене превоза, девизног курса, недовољног броја
пријављених путника и сличнo измени цену аранжмана за одговарајући износ или откаже путовање, а најкасније 5 дана пре поласка на путовање. Сви остали
услови коришћења аранжмана наведени су у Општим условима путовања агенције организатора. Организатор путовања TRAVELTOBALCAN doo, OTP 100/2016.

