Bałkańska włóczęga /Chorwacja – ekspedycje

Kanion Rzeki Tara • Shkoder• Theth • Kruje • Shetaj • Dubrownik
„Bałkańska włóczęga” to ekspedycja stworzona dla rodzin i grup przyjaciół. Jadąc terenowym
samochodem można z bliska przyjrzeć się pięknym krajobrazom, jakie oferują Bałkany, wciąż
dzikie a tak bliskie. Rafting rzeką Tarą i wzlot balonem w najgłębszym kanionie Europy to
niezapomniane przeżycia. Noclegi w namiotach, obserwacja gwiazd, górskie drogi i lokalna
kuchnia to wszystko powoduje, że wyjazd staje się wyprawą, którą sami kreujemy. Podróż po
bezdrożach Alp Albańskich, przystanki w osadach górskich, w których czas zatrzymał się wiele lat
temu. „Bałkańska włóczęga” to kwintesencja całkowitego odpoczynku i swobodnego podróżowania
z dala od głównych szlaków turystycznych. Łączna trasa: ok. 1000 km.
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rafting rzeką Tarą w najgłębszym kanionie Europy
wzlot balonem
wyprawa po bałkańskich bezdrożach samochodami 4x4
noclegi w namiotach
przepiękne krajobrazy Alp Albańskich

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ. KANION RZEKI TARA
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Dubrownika. Przejazd do Kanionu Rzeki Tara,
leżącego na pograniczu Bośni i Hercegowiny oraz Serbii. Nocleg w namiotach w kanionie rzeki
Tara. Możliwość zakwaterowania w bungalowach w pokojach 2-os. (za dodatkową opłatą na
miejscu).
2. DZIEŃ. RAFTING PO RZECE TARA
Rafting (ok. 4-5 godz.) po rzece Tara. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) wzlot

balonem i podziwianie okolic kanionu z lotu ptaka. Kolacja. Nocleg w namiotach. Możliwość
zakwaterowania w bungalowach w pokojach 2-os. (za dodatkową opłatą na miejscu).
3. DZIEŃ. SHKODER – THETH
Śniadanie. Złożenie obozu. Początek wyprawy off-roadowej po bezdrożach Alp Albańskich.
Przejazd do SHKODER. Możliwość zwiedzania ruin zamku-twierdzy Rozafa. Następnie przejazd
do górskiej osady THETH, położonej w samym sercu parku krajobrazowego. Droga prowadzi
serpentynami częściowo o nawierzchni szutrowo-kamienistej. Na trasie tradycyjne osady, w których
zatrzymał się czas, domy budowane z kamienia, kryte drewnianą dachówką. Trasa prowadzi
terenami z dala od cywilizacji przez samo serce tego górzystego regionu. Rozbicie obozu w
miejscowości Theth. Nocleg
w namiotach.
4. DZIEŃ. KRUJE
Złożenie obozu. Przejazd samochodami do KRUJE, droga w większości asfaltowa i częściowo
nieutwardzona kamienista, przejazd terenami górskimi. Kruje to architektoniczna albańska perełka,
położona tarasowo na wzgórzu o tej samej nazwie. Na szczycie góry w centralnej części miasta
znajduje się zamek z VI wieku, wybudowany na planie elipsy. Z zamkowego wzgórza rozciąga się
panorama na oddaloną o 30 km Tiranę i Morze Adriatyckie. W Kruje są liczne przytulne kafejki,
położone u podnóża zamku. Czas wolny, polecane zwiedzanie zamku (za dodatkową opłatą na
miejscu). Rozbicie obozu. Albańska kolacja w pensjonacie, nocleg w namiotach.
Możliwość zakwaterowania w pensjonacie na wzgórzu zamkowym (za dodatkową opłatą na
miejscu).
5.-6. DZIEŃ. SHETAJ – WYPOCZYNEK NA WYBRZEŻU
Złożenie obozu. Przejazd na półwysep wybrzeża Morza Adriatyckiego w okolicach miejscowości
Dures. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) przepłynięcie łodzią rybacką do fortecy
znajdującej się na końcu półwyspu lub wędrówka piesza przez dawne bunkry i liczne stanowiska
artyleryjskie. Czas na samodzielne zwiedzanie okolicy i wypoczynek nad morzem. Noclegi w
namiotach na wybrzeżu w okolicy SHETAJ, na terenie misji dominikańskiej.
7. DZIEŃ. DUBROWNIK
Całodzienny przejazd do DUBROWNIKA. Spacer po Dubrowniku. Nocleg w pensjonacie.
8. DZIEŃ.
Wykwaterowanie. Zależnie od godziny wylotu: czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów: 6 noclegów w namiotach, 1 nocleg w pensjonacie; namioty 3-os. dla
2 osób, 2-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: 1 śniadanie, 2 kolacje • przelot • przejazdy z
kierowcami samochodami terenowymi 4x4 • opieka pilota • rafting wraz z niezbędnym sprzętem
•ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego
ryzyka
UWAGI:
1. Bilety wstępu podczas indywidualnego zwiedzania: twierdza Shkoder: ok. 200 Lek, zamek
w Kruje: ok. 200 Lek.
2. Opłaty fakultatywne: wzlot balonem na uwięzi: ok. 10 EUR, rejs łodzią na półwysep: ok. 5
EUR; napiwki wg uznania.
3. Dopłata do zakwaterowania w bungalowach lub pensjonacie w 1., 2., 4. dniu (zależnie od
dostępności miejsc): ok. 10 EUR/os./noc.
4. Bagaż należy zapakować w miękką torbę podróżną lub plecak turystyczny.
5. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
6. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

