HYPPÄÄ KYYTIIN!
Albania Durresin Riviera kuljetuksin
8.8. - 15.8.2020 / 1 viikko
Durresin Rivieralla on pitkä hiekkaranta, joka ulottuu Durresin kaupungista lähes 10 kilometriä
etelään. Aurinko laskee iltaisin vehreän vuoren taakse, ranta on kaunis ja ruoka hyvää ja
edullista. Tervetuloa tutustumaan Durresin Rivieraan ja sen kiehtovaan ympäristöön!
LENNOT FINNAIR
AY2089 Helsinki – Tirana 07:25 – 09:40
AY2090 Tirana – Helsinki 10:40 – 14:50
HOTELLI PRESTIGE RESORT 4*

Moderni hotelli sijaitsee rauhallisella paikalla Durresin Rivieralla palmujen ja puiden
ympäröimänä, leveällä hiekkarannalla, ja tarjoaa monipuolisia palveluita. Allasalueelta löytyy
lastenaltaan lisäksi suolavesi- ja makeanvedenallas. Moderneja ja viihtyisiä kahden hengen
huoneita, joiden koko vaihtelee. Parivuode tai pienempi parivuode. Tv satelliittikanavilla.
Kahvin- ja teenkeittomahdollisuus. Maksuton wifi, ilmastointi ja tallelokero. Parveke tai terassi.

Hinta kahden hengen huoneessa aamiaisin 645 € / henkilö.
Yhden hengen huone lisämaksusta.
Puolihoito 68 € / henkilö / viikko.

Hintaan sisältyy:
- liityntäkuljetus reitillä Imatra-Lappeenranta- Hamina-Karhula-Kotka-Pyhtää Loviisa-Porvoo
- suorat Finnairin lennot
- 1 laukku lennolla ruumaan (23kg) ja 1 käsimatkatavara (8 kg)
- viikon majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
- lentokenttäkuljetukset kohteessa
- Apollomatkojen kohdehenkilökunnan opaspalvelut
Ennakkomaksu 250 € / henkilö 2 viikkoa varauksesta, viimeistään 28.5.
Loppumaksu 12.6.
Peruutuskulut ennakon maksamisen jälkeen 50 € / henkilö 31.5. saakka.
1.6. – 30.6. 250 € / henkilö.
1.7. alkaen 100 % matkan hinnasta.
Lisätietoa:
Passin tulee olla voimassa vielä 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Matkavaraukseen tulee ilmoittaa se etunimi, joka on ensimmäisenä passissa ja koko sukunimi.
Albanian lek (ALL)10 EUR = 1100 ALL (maaliskuu 2020).
Durresin Rivieralla on nostoautomaatteja, joissa toimii VISA ja MasterCard. Hotellin
läheisyydessä ei ole montaa nostoautomaattia, joten suosittelemme ottamaan mukaan euroja.
Maksettaessa euroilla saat vaihtorahat takaisin paikallisessa valuutassa.
Lounas noin 5 €. Olut noin 1-1,50 € ja viinipullo alkaen noin 5 €.
Durresin hiekkaranta on matala ja noin kymmenen kilometriä pitkä. Ranta on monesta kohtaa
leveä ja hotellien läheisyydestä löytyy aurinkotuoleja ja -varjoja sekä lisämaksullisia
vesiurheiluaktiviteetteja. Pitkin Durresin rantakatua löytyy ravintoloita ja yöelämää niitä
kaipaaville.
Varaa matkasi:

Jumalniementie 8 / Citymarket 48600 Kotka
puh: 05 363 5400
kotka@matka-miettinen.fi
Kirkkokatu 10 53100 Lappeenranta
puh: 05 453 0110
lappeenranta@matka-miettinen.fi

