
Pořádáme zájezd….! 
Perly Balkánu 

 

Termín: 19.- 30.5.2023 
 

CHORVATSKO – BOSNA A HERZEGOVINA – ČERNÁ HORA – ALBÁNIE – MAKEDONIE - SRBSKO 
 

Pátek 19.5. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko. 
 
Sobota 20.5. V dopoledních hodinách zastávka v národním parku Krka.  Chorvatský národní park Krka je 
soustava peřejí, kaskád a vodopádů. Odpoledne BLAGAJ TEKKE - středověký klášter dervišů ve skalní 
soutěsce, nad vývěrem průzračné říčky "Buna"; MOSTAR - výstup na slavný "Stari most" nad Neretvou, 
procházka kolem kostelů a mešit až ke "Křivému mostu". Ubytování nocleh. 
 
Neděle 21.5. Boka Kotorská, přejezd strmými skálami kolem fjordu; KOTOR (UNESCO), prohlídka 
města v benátském stylu, prstenec 5km hradeb, román.katedrála sv.Trifona, lékárna ze 14.st., paláce 
mořeplavců; BUDVA – letovisko na mořském poloostrově, procházka středověkými uličkami přes Stari 
Grad. Národním parkem Skadarské jezero do Podgorice; večeře, nocleh. 
 
Pondělí 22.5. PODGORICA - panoramatická prohlídka hl.města Černé Hory; přejezd do Albánie kolem 
Skadarského jezera; DRAČ (Dürres) - nejstarší albánské město a námořní přístav, krátká prohlídka 
města: největší římský amfiteátr Balkánu, mešity, byzantská rotunda; TIRANA - panoramatická prohlídka 
budovatelské architektury hl.města Albánie - pomníky, bulváry, Palác kultury, mauzoleum Envera Hodži; 
večeře a nocleh. 
 
Úterý 23.5. přejezd na jih země; osmánské město BERAT, prohlídka muslim.čtvrti Mangalem a 
křesťanské Gorica, Mešita svobodných mládenců a kostel sv.Spyridona, pevnost Kala); Saranda - večeře a 
nocleh 2x na místě.  
 
Středa 24.5.SARANDA - přímořské letovisko s pozůstatky antiky i středověku (pevnost, mešita, kostel, 
synagoga), písčité pláže a promenáda pod palmami - možnost odpočinku u moře, nebo fakultat.lodní výlet 
na nejsevernější a nejzelenější řecký OSTROV KORFU - přepychový zámek císařovny Sisi Achilleon, 
večeře a nocleh v Saranda. 
 
Čtvrtek 25.5. přejezd zpět na sever, GJIROKASTER – horské město na svazích obrovské citadely s 
historickým centrem UNESCO, prohlídka; přejezd kolem Ohridského jezera do Ohridu - večeře a nocleh. 
 
Pátek 26.5. OHRID -centr pravoslavné vzdělanosti země s nejst. slovanskou universitou (9.st.), staré 
město na skalnatých březích jezera, Samuelova pevnost z 10.st., kláštery a množství kostelů, římský 
amfiteátr (prohlídka); SKOPJE prohlídka hl.města Makedonie (mešity, bazary, středověký most, akvadukt); 
večeře a nocleh. 
 
Sobota 27.5. Po snídani se přesuneme na jihozápad Srbska do oblasti Mokré Gory která se nachází na 
severních svazích pohoří Zlatibor. Mokrá Gora se stala populární po roce 2003 po rekonstrukci světově 
unikátní úzkokolejky zvané Šarganská osmička . Jeho trasa při pohledu z nebe vypadá jako číslo osm. 
Večeře, nocleh. 
 
Neděle 28.5. BĚLEHRAD, okružní jízda - chrám sv.Sávy ve čtvrti Vračar (největší pravosl. chrám na 
Balkáně). Večeře, nocleh. 
 
Pondělí 29.5. Bělehrad dokončení prohlídky -  srbský Parlament, Národní muzeum, Nár.divadlo, 
kostel sv.Marka s ostatky Dušana Silného a rodinnou hrobkou král. rodu Obrenovičů, palác princezny 
Ljubice, prohlídka středověké pevnosti nad soutokem Dunaje a Sávy KALEMEGDAN (vojenské muzeum a 
socha Pobednika), odpoledne volno. Ve večerních hodinách odjezd přes Maďarsko do ČR. 



 
Úterý 30.5. V dopoledních hodinách příjezd do ČR.  
 
Cena 22.100,-Kč/os. 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 9x ubytování v 3***hotelech ve dvoulůžkových pokojích, 9x 
polopenze, průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: vstupné do památek, fakultativní výlet na ostrov, pojištění léčebných výloh. 

 

Pro každého nabízíme velkou škálu slev a dotací, můžete ušetřit klidně i 6000! 

S jejich optimálním výběrem pomůže a poradí Vám Libor Šimůnek – 603212851. 

Volejte! 

A neváhejte s přihláškami, počet míst je omezen! 

Přihlášky bude evidovat Linda Lišková – 737247701. 


