Ramowy plan (propozycja) wycieczki pt. Bałkan śmieszny, Bałkan okrutny.
Wyjazd 29. sierpnia, powrót 17. września
Kraje podróży: Rep. Czeska– Słowacja–Węgry–Chorwacja–Bośnia i Hercegowina–Chorwacja–Czarnogóra–Albania–Macedonia–Serbia–Bułgaria–Rumunia–Serbia–Węgry–Słowacja

29–08

Cieszyn–Żylina–Martin–Turčianské Teplice–Žiar nad Hronom–Žarnovica–Banská Štiavnica (nocleg w okolicy)

30–08

Banská Štiavnica–Šahy (granica SK/HU)–Šahy–Vác–Budapeszt–Dunajújváros–Pécs–Harkány–Siklós–Villány (nocleg nad rzeką)

– Adrian Kryński

31–08

Villány–Mohács–Osijek (HR)–Sv. Ana–Borovo–Vukovar–Vinkovci–Ðakovo–Srpski Samac (granica HR/BH)–Doboj (nocleg w okolicy)

– Grzegorz Brzozowski–Zabost

01–09

Doboj–Banja Luka–Jajce–Travnik–Zenica–Bosna klanac (nocleg w okolicy)

– Iza Lewandowska

02–09

Bosna klanac–Maglaj–Bosna klanac–Zenica–Kakanj–Kraljeva Sutjeska (nocleg w okolicy)

– Kuba Pieńkowski

03–09

Kraljeva Sutjeska–Sarajevo–Konjic–Jablanica–Mostar–Međugorje–Počitelj–Stolac (nocleg w okolicy)

– Marcin Musiał

04–09

Stolac–Vjetrenica–Trebinje–Dubrovnik (HR) (nocleg)

– Marta Kubuszewska

05–09

Dubrovnik–Herceg–Novi (CRG)–Kotor–Budva–Sfeti Stefan–Petrovac–Bar (nocleg)

– Monika Kalita

06–09

Bar–Podgorica–Szkodra (ALB)–Lezhë–Mamurras (nocleg)

– Piotr Andrysiak

07–09

Lezhë–Mamurras–Fushë–Kruljë–Tirana–Elbasan (nocleg)

– Radek Zenderowski

08–09

Elbasan–Pogradec–Korcza–Vithkuq–Voskopoljë (nocleg)

– Szymon Górniak

09–09

Voskopoljë–Pogradec–Struga (MCD)–Ohrid (nocleg)

– Tadeusz Kononowicz

10–09

Ohrid–Kičevo–Mavrovo–Gostivar–Tetovo (nocleg)

– Ola Szczepaniak

11–09

Tetovo–Lipljan (KOS)–Priština–Kosovo Polje–Gračanica (nocleg)

– Rafał Gołębiewski

12–09

Gračanica–Gnjilane–Bujanovac–Vranje (SRB) –Leskovac–Niš (nocleg w okolicy)

– Anna Styczeń

13–09

Niš–Zaječar–Vidin (BG)–Bregovo–Negotin–Drobeta Turnu Severin (RO)–Żelazne Wrota (nocleg)

– Michał Płociński

14–09

Żelazne Wrota–Orşova–Băile Herculane–Timişoara (nocleg)

– Kuba Pieńkowski

15-09

Timişoara-Belgrad (SRB)-Nowy Sad-Subotica-Szeged (HU) (nocleg)

– dla chętnych

16–09

Szeged–Kecskemét–Budapeszt–Esztergom-Nové Zámky (SK) (kąpielisko)–Trnava–Trenczyn–Żylina–Cieszyn (PL) (nocleg)

– dla chętnych

+ jeden dzień w zapasie (jakby trzeba było np. kogoś z więzienia lub z izby wytrzeźwień wyciągać)

Dodatkowe informacje:
Koszt wycieczki:
przejazdy (paliwo, parkingi, winiety itp).
wyżywienie
noclegi (w kilku wybranych miejscach)
wstępy, inne opłaty

– ok. 450 PLN na osobę
– ok. 500 PLN (25 PLN na dzień), część jedzenia warto zabrać z Polski (puszki z mięsem, zupy itp)
– ok. 180 PLN (max. 9 noclegów)
– ok. 120 PLN

RAZEM

– ok. 1250 PLN (wszystkie wydatki)

Proponuję, by jedna osoba w samochodzie „trzymała kasę” na paliwo i ew. noclegi, zebrawszy od każdej osoby po 630 PLN w Euro, czyli po ok. 190 Euro (w max. 20 Euro banknotach).
Proponuję, by kierowcy nie obciążać kosztami paliwa (chyba, że zgodzi się na to). Amortyzacja samochodu też przecież kosztuje.
Pozostałą część pieniędzy zabrać w Euro, przy czym dobrze byłoby zatankować samochód jeszcze w Cieszynie (za złotówki).
Kursy wymiany walut (Euro) w poszczególnych krajach:
Rep. Czeska
Słowacja
Węgry
Chorwacja
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Albania
Kosowo
Macedonia
Serbia
Bułgaria
Rumunia

– 24.42 (korona czeska)
– 30.35 (korona słowacka)
– 234 (forint)
– 7.18 (kuna)
– 1.95 (marka transferowa)
– euro
– 124 (lek)
– euro
– 61 (denar)
– 76.75 (dinar)
– 1.95 (lew)
– 3.53 (lej)

Osoby, posiadające kartę płatniczą mBanku nie płacą prowizji za pobieranie gotówki w państwach UE
Ubezpieczenia, prawo drogowe:

•
•
•
•

ubezpieczenie NW i OC (osobiste) we własnym zakresie
samochody muszą mieć tzw. zieloną kartę
zawrócić uwagę na szczegółowe przepisy drogowe
w Albanii teoretycznie potrzebne jest międzynarodowe prawo jazdy (zdania co do tego wymogu są podzielone)

Opłaty drogowe i inne:
Rep. Czeska
Słowacja
Węgry
Chorwacja
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Albania
Kosowo
Macedonia
Serbia
Bułgaria
Rumunia

– jedziemy starą drogą na Słowację (bez opłat)
– omijamy płatne drogi (http://www.ndsas.sk/mapa-spoplatnenych-usekov/10788s lub http://www.highways.sk/indexE.html)
– omijamy płatne drogi, ew. w drodze powrotnej po autostradzie, ok. 7 euro (winieta 4-dniowa)
– raczej omijamy płatne drogi
– ponoć bez opłat
– 10 Euro za wjazd
– ponoć 1 Euro za 1 dzień (info PZM)
– brak danych
– przejazd autostradami płatny w gotówce (http://www.roads.org.mk/en/index.php?task=aut), będziemy je jednak omijać
– przejazd autostradami płatny w gotówce (http://www.amss.org.yu/index.html), będziemy je jednak omijać
– winieta za ok. 5 euro, tygodniowa, kupić na granicy
– winieta tygodniowa za ok. 3 euro, kupić na granicy

