
 

ALBANIA (wypoczynek i zwiedzanie) 

26.06-04.07.2021 

 

 

1 dzień – 26.06.2021 
Wyjazd z Sanoka, Krosna i Jasła. Przejazd do Serbii przez Słowację i Węgry. 
Obiadokolacja i nocleg tranzytowy na terenie Serbii. 

2 dzień – 27.06.2021   
Śniadanie. Kontynuacja przejazdu przez Serbię do Albanii. Na trasie zwiedzanie miasta 
Prizren,  najpiękniejszego w Kosowie. Jego położona nad rzeką starówka może 
spokojnie konkurować  z tymi w Ochrydzie (Macedonia Północna) czy Trebinje (Bośnia 
i Hercegowina). Miasto ma nie tylko wspaniałą architekturę, która powstała za czasów 
Imperium Osmańskiego, ale także doskonałą lokalizację. Dzięki otaczającym go górom 
oferuje niezapomniane widoki. Przejazd w okolicy Durres.  Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.  

3 dzień – 28.06.2021  
Śniadanie. Odpoczynek nad morzem. Po południu przejazd do Durres.  Historia tego 
miasta długa i sięgająca średniowiecza pozostawiła wiele ciekawych zabytków, także 
z czasów rzymskich. Warto tu zobaczyć pozostałości starożytnych murów miejskich, 
rzymskiego forum i amfiteatru, a także ruiny term rzymskich z II w. W programie 
degustacja albańskich trunków: rakii, win oraz słynnej albańskiej brandy, czyli 
koniaku Skanderbega. Obiadokolacja i nocleg.   

4 dzień – 29.06.2021 
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę. W programie: Kruja - średniowieczna stolica państwa 
albańskiego, założona przez bohatera narodowego Albanii Gjergj Skanderbega. 
Przejazd do stolicy Albanii - Tirany. Spacer po mieście - Meczet Ethem Beja, Wieża 
zegarowa, uniwersytet, most turecki.  Powrót do hotelu. Czas wolny na plażowanie. 
Obiadokolacja i nocleg.  

5 dzień – 30.06.2021 
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.   

6 dzień – 01.07.2021 
Śniadanie. Przejazd do Beratu - „miasta tysiąca okien”, jednego z najpiękniejszych 
miast na Bałkanach, położonego w środkowej Albanii, nad rzeką Osum. Berat jest 
albańskim „miastem muzeum” wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W dalszej kolejności zwiedzanie Klasztoru w Ardenicy, zbudowanego w 1282 na 
polecenie cesarza bizantyjskiego Andronika II Paleologa jako wotum za zwycięstwo nad 
wojskami Królestwa Sycylii w oblężeniu Berat.  Obiadokolacja i nocleg. 

7 dzień – 02.07.2021 
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.   

8 dzień – 03.07.2021 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy w Serbii. 

9 dzień – 04.07.2021 
Śniadanie. Wyjazd w drogę do Polski. Powrót do miejsca zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych.  



Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 

SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 

Cena:  1990 zł + 60€ - dla gr. min. 35 os.  
 

Rabat 30 zł , czł. PTTK, młodzież do 16 r.ż. - zostanie naliczony przy podpisaniu 
umowy. Wpisowe - w kwocie 500 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od 
zgłoszenia. Pozostała kwota - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem 
wycieczki. 

 

Uwaga: dla grup mniejszych niż 35 os. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny.  

W trakcie pobytu dla chętnych całodzienna wycieczka fakultatywna: ALBAŃSKA TAJLANDIA czyli SPŁYW 

RZEKĄ SHALA (Jezioro Koman). Nazywana albańską Tajlandią z powodu gęsto porośniętych zielenią 

wzgórz, wpadających do rzeki niemal pionowo i wysokich tak, że wydaje się jakby dotykały nieba.  

W programie spływ, obiad (kuchnia albańska) – koszt 30 euro/os. Minimalna grupa 25 os.  

 

Świadczenia zawarte w cenie: transport, opłaty drogowe, 8 noclegów w hotelach***; 8 obiadokolacji 

(woda w cenie); 8 śniadań; usługa pilota; usługa miejscowego, polskojęzycznego przewodnika; 

ubezpieczenie NNW, KL oraz bagaż; bilety wstępów; degustacja. Cena nie obejmuje: świadczeń nie 

wymienionych w ofercie; dopłaty do pokoju 1-osobowego; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; składki 

na TFG i TFP – 20 zł/os. płatne u pilota lub na konto.  

 

 


