
Kruja-Tirana-Berat-Ardenica-Durres-Medjugorje

DURRES - miasto położone na Albańskiej Riwierze, gdzie znajdują się port,  
zabytki z czasów rzymskich oraz szereg dyskotek i klubów. Kurort słynie wśród  
turystów z szerokich piaszczystych plaż oraz ciepłej wody południowego  
Adriatyku. Region spełni oczekiwania turystów podróżujących z dziećmi jak i osób 
lubiących dobra zabawę w dyskotece.

Cena obejmuje:                                  
- 1 nocleg w ok.Belgradu w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 7 noclegów  w hotelu***na Rivierze Albańskiej 
- 1 nocleg w Medjugorje w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- wyżywienie: 7 śniadań 7 obiadokolacji w formie bufetu 
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny
- składkę na TFG 
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników  lokalnych, 
   systemu TOUR GUIDE-  ok.65 EUR
- taksy klimatycznej-1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

Hotel PERANDOR ***+ - Położony w pobliżu  centrum DURRES, bezpośrednio przy  
piaszczystej, długiej i szerokiej plaży z łagodnym zejściem do morza, wydzielona prywatna część  
z serwisem plażowym dla gości hotelu (leżaki i parasole bezpłatnie), wypożyczalnia sprzętów 
wodnych za opłatą, wzdłuż plaży promenada z dziesiątkami barów, restauracji i sklepów (bardzo 
niskie ceny). Hotel po gruntownej renowacji w 2017 roku. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa 
recepcja, restauracja, 2 bary- lobby bar, bar przy basenie, basen z tarasem słonecznym, 
bezpłatnymi parasolami i leżakami, bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu, parking.

Zakwaterowanie: Pokoje 2 osobowe, standardowe o pow. ok. 20 m2, łazienka z prysznicem, WC, 
klimatyzacja, TV SAT z płaskim ekranem, telefon, bezpłatne Wi-Fi, balkon, meble balkonowe (2 krzesła, 
stolik),
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja – w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja,  ostatnie świadczenie – śniadanie 
 

ALBANIA - położona jest w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, nad Morzem Adriatyckim  

i w południowym krańcu wybrzeża nad Morzem Jońskim. To kraj  tajemniczy i fascynujący, pełen  

kontrastów. Jej najważniejsze walory to wspaniałe krajobrazy, różnorodne plaże i piękna, słoneczna 

pogoda (około 300 słonecznych dni w roku), Albańczycy są bardzo gościnnym, przyjaźnie nastawionym  

do turystów narodem. Smakosze będą mogli zakosztować doskonałej, tradycyjnej kuchni albańskiej.

 ALBANIA-BAŁKAŃSKIE FASCYNACJE

1 DZIEŃ  - Wyjazd. Przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. W autokarze kawa, herbata 
bezpłatnie. Przyjazd   do hotelu w ok. Belgradu w Serbii. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ  -  po śniadaniu wyjazd z Serbii w kierunku Albanii. Przyjazd do hotelu w Durres na 
Rivierze Albańskiej  - obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ  - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd z hotelu do KRUJA –zwiedzanie Białego Zamku Skanderberga, 
największego bohatera narodowego Albanii, zabytkowej starówki, gdzie będzie się można 
oddać atmosferze zakupów w bazarowym osmańskim klimacie. Następnie udamy się do 
stolicy kraju TIRANY. Tirana to tętniąca życiem metropolia pełna kontrastów. W Tiranie łączy się 
nowe ze starym, przepych z niskim statusem społecznym, a chaos po chwili bawi i rozśmiesza.  
W Tiranie zobaczymy ścisłe centrum miasta, Plac Skanderberga z meczetem Ethem Beja 
i wieżą zegarową, piramidę Hoxhy. Spacer głównym bulwarem miejskim, przez dawną 
dzielnicę prominentów z domem Enverea Hoxhy do uniwersytetu na placu Matki Teresy. 
Powrót do hotelu -  obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd autokarem do BERAT - miasta tysiąca okien, wpisanego 
na listę UNESCO. Świadectwem jego długiej historii jest górujący nad miastem zamek. 
Zwiedzanie średniowiecznej bizantyjskiej twierdzy Berat, na terenie której znajduje się 
m.in. katedra Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie obecnie mieści się Muzeum 
Onufrego. Następnie zobaczymy ruiny antycznego miasta Apollonia, założonego w 588 r. 
p.n.e., a także wspaniały klasztor w Ardenicy, w którym można podziwiać dobrze 
zachowane freski. Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.             
8 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd do DURRES,  gdzie odwiedzimy destylarnię brandy „Gjergj 
Kastrioti Skenderbeu”, jedną z największych w Albanii, działającą od 1933 roku. Firma 
produkuje jedną z najlepszych brandy „Skenderbeu” oraz wiele innych alkoholi jak; wina, 
rakija oraz likier pomarańczowy. Podczas prezentacji zapoznamy się z technologią produkcji 
trunku, który może być wspaniałym podarunkiem z Albanii. Poczęstunek połączony  
z degustacją wszystkich alkoholi produkowanych przez fabrykę. Możliwość zakupu oryginalnej 
brandy w firmowym sklepie. Potem zwiedzimy należące do najstarszych miast albańskich 
DURRES. Podczas spaceru po mieście zobaczymy nową promenadę, wieżę wenecką, 
fragmenty dawnych murów obronnych z czasów bizantyjskich. Zatrzymamy się przy nowym 
meczecie mogącym pomieścić 15 tys. widzów amfiteatrze z czasów starożytnego Rzymu. 
Powrót do hotelu – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ  - Po śniadaniu przejazd do MEDJUGORJE – znanego miejsca pielgrzymkowego 
słynącego z objawień maryjnych: kościół Św. Jakuba, Góra Objawień Podbrodo, Góra 
Kriżewac (bez wyjścia). Przejazd do hotelu w Medjugorje – obiadokolacja, nocleg.
10 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót  do miejsca wyjazdu w  godzinach  
nocnych.

Program:

Plażowanie
i zw iedzanie

Dla każdego uczestnika

upominek niespodzianka


