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Albania  

samolotem – w 8 dni  

Termin wyprawy: 05.05 – 12.05.2017 
 

Dzień 1 
WARSZAWA – Wylot z lotniska Chopina o 19.40 (a zbiórka 2 godziny wcześniej), przylot do 
TIRANY  na 23.20 (z międzylądowaniem w Lublanie – a można także przez Frankfurt lub Wiedeń 
albo inne porty europejskie). Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg, ew. nocne zwiedzanie miasta 
 

Dzień 2 
Po śniadaniu zwiedzanie TIRANY  - cmentarz wojskowy z pomnikiem Wolności na wzgórzach nad 
miastem, plac Skanderbega, XVIII-wieczny meczet Etanem Bey, Muzeum, wjazd na Dajti oraz 
Bunk’art (schron Hodży). Przejazd do KRUJI - leżące w górach miasteczko, gniazdo głównej 
obrony Skanderbega, zwiedzanie twierdzy i miasteczka z urokliwymi uliczkami i kramami przy nich 
(czas wolny na zakup pamiątek). Przejazd na nocleg w SZKODRZE (stare miasto, cerkiew, meczet i 
kościół, który odwiedził Jan Paweł II). Przejazd ok. 120 km 
 

Dzień 3  
Po śniadaniu przejazd na prom po jeziorze KOMAN.  Rejs promem ok 3h. Przejazd do VALBONY  
(po drodze lunch w knajpce w Bajram Curri – we własnym zakresie). W Valbonie możliwy trekking 
oraz wieczorna kolacja z raki (w menu jagnięcina lub koźlina oraz inne górskie specjały) Nocleg w 
VALBONIE.   
(Możliwość zakwaterowania w hotelu lub w domkach agroturystycznych). Przejazd ok. 200 
km.  
 

Dzień 4 
Po śniadaniu przejazd do DURRES. Krótkie    
zwiedzanie miasta i odwiedziny w fabryce koniaku. 
Popołudniu czas wolny, także na kąpiel i plażowanie. 
Nocleg w DURRES.  Przejazd ok. 270 km.  
Spotkanie z rzeczoznawcami albańskimi.  
 

Dzień 5 
Przejazd po śniadaniu do BERATU, bajkowego 
miasto z domami położonymi na stoku, dzięki czemu 
nazywane jest miastem tysiąca okien, zwiedzanie 
twierdzy, muzeum Onufrego oraz dolnej części 
miasta. Czas wolny. Następnie przejazd do ARDENICY ( doskonale zachowany kompleks 
klasztorny z XVIII wieku) oraz do APOLLONI, starożytnej rzymskiej miejscowość na 
malowniczym odludnym terenie z licznymi zabytkami. Nocleg w pobliskiej VLORZE.  Przejazd ok. 
180 km 
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Dzień 6 
Wyjazd po śniadaniu z Vlory  i przejazd przez Riwierę 
albańską czyli najpiękniejszą część wybrzeża. 123 km 
do przejechania, ale razem z zatrzymywaniem się na 
tarasach widokowych, Porto Palermo, Borsh 
(restauracja z wodospadami), przejazd ok 4 godzin do 
SARANDY, kurortu na brzegu Morza Jońskiego w 
pobliżu greckiej wyspy Korfu. Przejazd do 
antycznego miasta założonego przez Iliryjczyków – 
BUTRINTU,  leżącego w górach nad jeziorem, 
niegdyś silnie ufortyfikowanego, nad naturalnym 
kanałem łączącym jezioro z Morzem Jońskim 
(amfiteatr, baptysterium, łaźnie rzymskie). Nocleg w 
SARANDZIE. Przejazd ok 120 km. 
 

Dzień 7 
Przejazd po śniadaniu do GJIROKASTRY, wpisanej na listę UNESCO, miasto z kamiennymi 
domami w kształcie średniowiecznych wież, spacer po 
wąskich uliczkach, zwiedzanie cytadeli górującej nad 
miastem i muzeum etnograficznego. Przejazd do DURRES, 
zwiedzanie jednego z największych albańskich miast 
leżącego na wąskim półwyspie nad Morzem Adriatyckim, 
mającego 27 wiekową historię: pozostałości kolonii 
rzymskiej z amfiteatrem, Muzeum Archeologiczne. Ok. 200 
km ładnej drogi, czyli nie więcej niż 2,5 h przejazdu. 
Nocleg w DURRES. Łączna trasa w tym dniu: ok. 250 km. 
 

Dzień 8  
Transfer do Tirany, ostatnie zwiedzanie i zakupy, transfer 
na lotnisko i wylot do Polski o 14.50 a na miejscu w 
Warszawie o 18.50. Przejazd ok 50 km. 
Łączna trasa ok. 1400 km 

 

 

 

 

CENA: 

3491,00 zł 

dla członków stowarzyszenia PSRWN  w tym: 1700 zł + 23%VAT   
oraz koszt przelotu 1400,00zł 

 

3614,00 zł 

dla osób niestowarzyszonych w PSRWN w tym:1800 zł +23%VAT oraz 
koszt przelotu 1400,00zł 
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Świadczenia zawarte w cenie: 
7 noclegów w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych z łazienkami: 

 Vlora  -1x http://paradisebeachhotel.al/ 
 Saranda – 1 nocleg Hotel Princ 
 Durres – 2 noclegi http://www.hotelpanorama.co/ 
 Szkodra - 1x 
 Tirana – 1x 
 Valbona - 1x 

Wyżywienie: 7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja  
Pilot - 8 dni  
Przewodnik lokalny w Albanii 
Szkolenia 
Opłaty drogowe i ekologiczne 
Ubezpieczenie polskie (NW i KL). 
transport busem/autobusem klimatyzowanym (od transferu z lotniska do transferu na lotnisko) 
prom na Koman 

 
Cena nie zawiera: 

Opłat za wejścia do zwiedzanych obiektów - ok. 20 euro 
Zwyczajowych napiwków - ok. 10 euro lub wg uznania 
Dopłaty do pokoju jednoosobowego – 600 zł +VAT 
  
 

Uwaga: biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie oraz zmiany 
w cenie po istotnych wahaniach kursu dolara. 

 
WARTO WIEDZIE Ć: 

Waluta 
Obowiązującą waluta w Albanii jest Lek (ALL) 1 PLN = ok. 34 ALL  

Granica 
Do podróżowania w zasadzie może wystarczać dowód osobisty, ale jak jest, to wskazane jest 

zabranie  paszportu. 
Transport  

Przy grupie powyżej 20 osób zamawiany jest autokar na 27, 35 lub 49 miejsc. Przy mniejszej liczbie 
uczestników jest możliwość organizacji wyjazdu busem. 

Wyżywienie 
Posiłki w większości są serwowane, przyrządzane zgodnie z miejscowym zwyczajem kulinarnym. W 

przypadku serwowanych posiłków w cenie jest 1 napój, w krajach południowych jest to jednak 
najczęściej woda w karafkach, dodatkowe napoje płatne są we własnym zakresie. W trakcie podróży 

w miarę możliwości planowane będą postoje na posiłki (we własnym zakresie). 
Przykładowe ceny 

W Albanii ceny zbliżone do cen w Polsce ale niektóre produkty są w cenach niższych, nie licząc 
unikalnych regionalnych pamiątek i słynnych, choć niemalże niemożliwych do kupienia 

gdziekolwiek indziej - koniaków.  
 

Ważne: Sugerujemy zabrać wygodne buty oraz kurtkę przeciwdeszczową. 
Do świątyń prawosławnych należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długa spódnica (Panie) 

oraz długie spodnie (Panowie). 


