OCHRYD – „Wieczne Miasto” południowo zachodniej Macedonii, które tętni
życiem od czasów antycznych aż do dnia dzisiejszego. „Miasto światła” stanowi
idealne miejsce letniego wypoczynku dla miłośników plaż, słońca, krystalicznie
czystej wody, pięknych widoków, bogatej historii, i co ważne – tak bardzo lubianej
przez Polaków – bałkańskiej gościnności. Jest kolebką kultury słowiańskiej – właśnie
w Ochrydzie działał najstarszy Europie w uniwersytet, a ze względu na dużą liczbę
pięknych cerkwi i monasterów miasto nazywane jest
często „Bałkańską
Jerozolimą”. Miasto i Jezioro Ochrydzkie od dawna wpisane są na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kurort oferuje wiele możliwości udanego
pobytu – nawet dla najbardziej wymagających.

HOTEL SILEKS**** www.hotelsileks.mk
Hotel „SILEKS” to elegancki hotel z doskonałą obsługą, położony nad
brzegiem krystalicznie czystego Jeziora Ochrydzkiego, tylko 40 m od plaży oraz
ok. 4 km od centrum miasta Ochryd (koszt taksówki spod hotelu do miasta to
kwota ok. 3 EUR, a lokalnego autobusu ok. 0,50 EUR). W pobliżu hotelu – sklep
spożywczy, restauracja, kawiarnia – drink bar. W samym centrum miasta duża
ilość kawiarni, restauracji, klubów muzycznych, pubów i wiele innych.
PLAŻA: żwirkowa z łagodnym zejściem do jeziora. Leżaki i parasole na plaży za
niewielką opłatą. Możliwość wypożyczenia rowerków wodnych (również za
niewielką opłatą).
POKOJE: 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek. Pokoje wyposażone są w
łazienkę, TV, balkon, klimatyzację oraz mini bar (zawartość za opłatą).
WYŻYWIENIE: śniadania (07.00-10.00) i obiadokolacje (19.00-21.00) w formie
bufetu. Do śniadań: kawa, herbata, mleko i soki, a do obiadokolacji lampka
wina, sok lub woda. Możliwość dopłaty do formuły wyżywienia składającego
się z 3 posiłków czyli z dodatkowymi obiadami (+180 zł/pobyt/os.)
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: odkryty basen z leżakami, fitness room, plac zabaw
dla dzieci, restauracja, drink bar, winda, sejf, bezpłatny parking, całodobowa
recepcja, bezpłatny Internet bezprzewodowy (WI-FI), a wieczorami muzyka
na żywo przy basenie. Dodatkowo płatne: sauna, masaże, wynajem rowerów.

TERMIN: 12.09-19.09.2022 (7 nocy)
CENA: 2550 PLN (z 2 posiłkami) 2750 zł (z3
posiłkami )
Zniżki dla dzieci przy 2 os. pełnopłatnych:
-0-1,99 lat (infant, na kolanach rodzica w samolocie, bez świadczeń) –
cena 490 zł
-Dziecko lub dwoje dzieci 2-12 lat- zniżka 300 zł
- DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO –400 PLN
CENA OBEJMUJE:
- przelot samolotem czarterowym na trasie Katowice-Ochryda-Katowice opłaty bagażowe (20 kg główny, 5 kg podręczny), lotniskowe i paliwowe-- --transfer lotnisko – hotel – lotnisko
- zakwaterowanie w hotelu SILEKS **** (7 NOCLEGÓW)
- wyżywienie 2 posiłki bufet + wino/lub woda do obiadokolacji lub 3 posiłki z
napojem
- opiekę rezydenta podczas pobytu
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
- ubezpieczenie: KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o COVID-19),
NNW 15 000 PLN, bagaż 800 (SIGNAL IDUNA)
- podatek VAT

CENA NIE OBEJMUJE: taksy klimatycznej 1 euro/dobę – płatne u rezydenta,
świadczeń nie wymienionych w ofercie, m.in. wycieczek fakultatywnych
(możliwość wykupienia u rezydentki np. OCHRYD ok. 25 EURO, REJS DO
ZATOKI KOŚCI-WIOSKI ARCHEOLOGICZNEJ NA WODZIE I KLASZTORU ŚW.
NAUMA ok. 38 EUR, SKOPJE – stolica Macedonii ok. 35 EUR, ALBANIA –
TIRANA i KRUJE ok. 35 EUR, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 5 % z
rozszerzeniem o covid i kwarantannę, lub 7 % przy chorobach
przewlekłych – możliwość dokupienia takiego ubezpieczenia w biurze.
UWAGI: Czas przelotu ok. 2 godziny. Ostateczne potwierdzenie godzin lotu
następuje na 48 godzin przed wylotem. Dzień wylotu i powrotu nie jest
traktowany jako dzień wypoczynku. Przyloty/odloty mogą odbywać się w
godzinach nocnych. W przypadku późnego przyjazdu do hotelu z
lotniska/wczesnego wyjazdu z hotelu – w ramach niewykorzystanego
posiłku hotel serwuje tzw. „lunch packet”. Przy zapisie prosimy o
podawanie do umów zgłoszeń Państwa danych zgodnych z dokumentem
tożsamości, z którym będą Państwo podróżować. Dokument
upoważniający do podróży to paszport lub dowód osobisty ważny min. 3
miesiące od daty powrotu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie
14.00, a kończy się o godzinie 10.00.
WALUTA: denar macedoński (na miejscu wymiana z waluty EURO).
1 DENAR (MKD) to około 0,07 PLN (100 denarów to 7 PLN). Orientacyjne
ceny w Macedonii: kawa w kawiarni 80 MKD, piwo 90 MKD, butelka wina
w sklepie ok. 170 MKD, lody gałka 30 MKD.
UWAGA: Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie uzależnione
będzie od stanu faktycznego - epidemiologicznego w dniu trwania
imprezy i obowiązujących rozporządzeń danego kraju.

