Іонічна казка: Албанія 7 ночей + Греція 7 ночей
15 днів – від 876 євро

Київ – Яніна – Саранда / Ксаміль – Парга – Яніна – Київ
У вартість входить
Авіапереліт; а/к МАУ: Київ-Яніна-Київ
Трансфер аеропорт–готель–аеропорт;
Розміщення у вибраному готелі 1/2 DBL;
Харчування за програмою готелю;
Медичне страхування.

У вартість не входить
Віза за потреби; для власників не біометричних паспортів
Туристичний збір; залежить від категорії готелю,
оплачується готівкою в готелі
Екскурсії, вхідні квитки;
Особисті витратио

Розміщення в готелях 1/2 DBL:
Детальніше інформацію про всі готелі / категорії номерів / наявність місць / ціни дивіться в нашому онлайнпідборі турів.
День 1 Київ - Яніна - Саранда / Ксаміль
Виліт з Києва, а/п "Бориспіль" (а/к МАУ). Приліт до Яніни.
Трансфер та розміщення у вибраному готелі. Відпочинок.
День 2-7 Саранда / Ксаміль - відпочинок на морі
Вільний час для відпочинку на морі.
Додаткові екскурсії:
- Албанський вечір (замок Лекурсі, національна вечеря) (35 євро/ос., до 12 років - 20 євро/ос);
- Бутринт: археологічне диво Албанії(35 євро/ос., до 12 років - 20 євро/ос.);;
- Поїздка на о.Корфу - одноденний тур на один з найкрасивіших островів Греції (75 євро/ос., до 12 років - 40
євро/ос.);
Блакитне Око – Гірокастра (спадщина ЮНЕСКО) (40 євро/ос., до 12 років - 25 євро/ос.)
Гірське джип-сафарі: Албанська Рив'єра – Пілур – Хімара і Порто Палермо (75 євро/ос.)
День 8 Саранда / Ксаміль – Парга
Виселення. Переїзд до Греції. Розміщення у вибраному готелі в Парзі. Відпочинок.
День 9-14 Парга - відпочинок на морі
Вільний час для відпочинку на морі.
Додаткові екскурсії:
- Міфи й річка - Некромантіон Ахерона (святилище Персефони та Аїда), прогулянка по річці Ахеронт,
відвідування містечка Глік (10:00-16:30, 30 євро/ос. + 8 євро вхідний квиток);
- Паксос і Антипаксос (Блакитні печери, палац Посейдона, церква Св.Апостолів, виноградний острів) (10:0017:15, 35 євро/ос.) ;
- Метеора (екскурсія на скельні монастирі на повний день) (7:00-19:30, 55 євро/ос.) ;
- Прогулянка Іонічними островами (автобус + катер) - Лефкада, Ітака, Кефалонія, Меганісі, Скорпіос. (7:0021:00, 50 євро/ос.)
Загорія і ущелина Вікос - найглибший каньйон Європи. (8:00-18:15, 46 євро/ос.)
День 8 Парга - Яніна - Київ
Виселення. Трансфер в аеропорт Яніни. Виліт до Києва.

