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Info

Info

Počitnice v Albaniji, posebno letalo iz
Ljubljane, 5 dni
#
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Albanija je dežela pravljične in razgibane pokrajine, neverjetne zgodovine in tradicije, mračnih
zgodb krvnega maščevanja in rajskih divjih plaž. Dežela orlov je pravo doživetje nasprotij. Trop ovac
in bleščeč mercedes si delita staro, luknjasto cesto, ki pelje od tradicionalne vasice do mondenih
hotelov na peščenih plažah. Albanska kulinarika združuje najboljše mediteranske in balkanske
recepte. Albanija je eden najbolj versko strpnih kotičkov pod soncem, kjer muslimani, pravoslavci in
katoliki živijo složno eden zraven drugega.
1. dan: SLOVENIJA – TIRANA - DRAČ
Zjutraj se bomo zbrali na letališču JP Ljubljana in direkten let v Tirano, mesta ki preseneča v vseh
pogledih. Na eni strani moderne zgradbe in trgovski centri, na drugi strani v pisane barve in z
različnimi motivi poslikane socialistične stavbe. Tako so jim skrili toga in siva pročelja. Panoramska
vožnja skozi mestno središče in sprehod do Skenderbegovega trga z Etem Begovo mošejo in
znamenitim urnim stolpom, Opero in Narodnim muzejem. Popoldan se bomo odpeljali v Drač,
nastanitev v hotelu in nočitev.
2. dan: DRAČ - POČITNICE
Drač se ponaša s kilometri peščenih plaž, številnimi bari, restavracijami in kot največje pristanišče v
državi predstavlja okno v svet. Počitniški dan ob morju se bo še kako prilegel. Ob doplačilu
predlagamo ogled glavnih znamenitosti Drača: ostanke rimskega amfiteatra, bizantinskega obzidja,
glavni mestni trg, beneški stolp, hotel Volga. Mesto krasi tudi Fatihova mošeja iz 15. st., sicer zaprta
za obiskovalce. V spremstvu lokalnega vodnika bo še posebej zanimivo.
3. dan: BERAT - POČITNICE
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Po zajtrku se ob doplačilu odpravimo do srednjeveškega mesta Berat, ki mu pravijo tudi »mesto
tisočerih oken«. Mesto je pravzaprav v celoti muzej in velja za enega najlepših in najslikovitejših
mest v Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjava, muzej Onufri (nekdanja katedrala, v kateri je danes
urejen muzej, ki je posvečen enemu najslavnejših albanskih slikarjev iz 16. stoletja). Vrnitev v hotel,
prosto popoldne.
4. dan: KRUJE - POČITNICE
Prosto dopoldne za počitniške radosti. Ob doplačilu predlagamo izlet do bližnje Kruje. Mestece je
znano kot rojstni kraj albanskega heroja Skenderbega in simbol upora proti Turkom. Znotraj obzidja
trdnjave se nahaja zanimiv muzej. Stari bazar je prava paša za oči. Vrnitev v hotel in nočitev.
5. dan: DRAČ - APLONIJA – VLORA - SLOVENIJA
Prost dan za počitniške radosti. Ob doplačilu predlagamo izlet do starodavnega mesta Apollonia.
Mesto so ustanovili Grki iz Korinta, še bolj pa se je razcvetelo v času Rimljanov in je veljalo za
kulturno in umetniško središče Ilirije. Nato je reka zamuljila pristanišče in vpliv mesta je ugasnil.
Danes velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč na tem območju. Po ogledih vožnja do
Vlore, prijetnega obmorskega mesteca, kjer bo čas za kakšno dobro okrepčilo. Prevoz do letališča in
polet v Slovenijo.
Cena vključuje:
CENA: 499€ / hotel 4*
559€/ hotel 5*
. Cena vključuje
•
•
•
•
•
•
•

letalski prevoz Ljubljana - Tirana - Ljubljana
vključene letališke in varnostne pristojbine in 1 kos oddane do 20 kg in kos ročne prtljage
vožnjo z udobnim turističnim avtobusom letališče – hotel – letališče
informativni ogled Tirane
polpenzioni v izbranem hotelu po programu
spremstvo slovenskega predstavnika
organizacijo potovanja.

Doplačila
DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO:
• med 35 in 44 potniki 20 €
• med 25 in 34 potniki 40€
DOPLAČILA OB PRIJAVI:
•
•
•
•
•
•

enoposteljna soba 60 €- hotel 4*
enoposteljna soba 80€ - hotel 5*
izlet do Kruje z vstopnino v utrdbo 28€ /min. 20 potnikov/
vodeni ogled mesta Drač z loklanim vodnikom 18€/ min. 15 potnikov
izlet v Berat z vstopnino v muzej Onufri 35€ / min. 20 potnikov
izlet do Apolonije (vključena tudi vstopnina) in Vlore 30€/ min. 20 potnikov

DOPLAČILA NA POTI:
• napitnine 10 €/osebo
• vstopnine, ki niso vključene v osnovno ceno potovanja pribl. 10-15 €
POPUST: otroci 2-12 let v sobi z dvema odraslima osebama 15 %.
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POMEMBNO:
Za izvedbo potovanja na posebnem, čarter letu potrebujemo najmanj 140 potnikov. Občasno
posamezne lete tudi povežemo in združimo dve destinaciji, saj lahko tako potovanje prej
zagotovimo. V primeru, da se ne prijavi zadostno število, bomo potovanje izvedli na rednih linijah in
z organiziranim prevozom do odhodnega letališča. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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