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Opis wycieczki
Albania jest niewielkim bałkańskim krajem leżącym nad
Adriatykiem i Morzem Jońskim. Albania słynie 
z piaszczystych plaż, błękitnego morza, słonecznej pogody,
bajkowych górskich krajobrazów oraz smacznej kuchni.
Podczas wycieczki zwiedzimy piękne miasta, skosztujemy
regionalnej kuchni a także odpoczniemy w nadmorskiej
miejscowości.

7x śniadania i 7x obiadokolacje wg programu, każdego dnia. 
 Podczas wycieczek lunche w cenie.  

Wyżywienie

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie w hotelach 3*+

Termin: 
16-23.05.2023 r.

Transport: samolot

WYCIECZKA DO ALBANI
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 1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, na lotnisku Chopina w
Warszawie. Odprawa biletowo – bagażowa, przelot do Tirany.  Transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

PROGRAM

 2 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd do miasta znanego z pięknej architektury, którą doceniło UNESCO.
Zaczniemy od wizyty na twierdzy, gdzie będziemy spacerować pośród pięknych, kamiennych
domów. Następnie przejdziemy na lunch u stóp twierdzy, w tradycyjnej, lokalnej restauracji.
Po lunchu przejedziemy na dolną część miasta, gdzie zobaczymy słynne dzielnice Mangalem i
Gorica oraz odwiedzimy tzw. centrum średniowieczne z Meczetem Królewskim i świątynią
bektaszycką. Czas wolny na kawę. Przejazd do najsłynniejszej albańskiej winiarni Cobo, gdzie
będziemy mogli skosztować wina z autochtonicznych szczepów oraz oliwek i serów. Powrót
do hotelu, obiadokolacja.

 3 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd wcześnie rano. Będziemy jechać trasą bogata w piękne widoki. Po dotarciu
na przystań wsiadamy do łódek i rozpoczynamy rejs. Łódki mieszczą od kilkunastu do ok 30
osób i są zadaszone. Celem pierwszej części podróży jest ujście rzeki Shala, czyli miejsce
zwane „albańska Tajlandią”. Śmiałkowie, którzy nie boją się zimnej wody (ok 10 stopniu) będą
mogli się wykąpać! Ponad to znajduje się tam plaża i bary. Po czasie wolnym w tym
malowniczym zakątku ruszamy łódkami do przystani Berisha, gdzie czeka nas lunch. W
autentycznym góralskim gospodarstwie, w cieniu winorośli skosztujemy prawdziwych
albańskich specjałów. Po posiłku przepłyniemy wrócimy do przystani, gdzie rozpoczynaliśmy
naszą przygodę i ruszymy w drogę powrotną. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 



+48 609 212 554
+48 609 037 554

biuro@ektravel.pl

www.ektravel.pl

 4  i 5 DZIEŃ WYPOCZYNEK

 6 DZIEŃ
Pierwszy punkt programu to Kruja, pięknie położone historyczne miasto. Najpierw
zwiedzimy twierdzę bohatera narodowego Skanderbega i muzeum mu poświęcone.
Następnie spędzimy czas na zakupach na starym bazarze nazywanym turecką uliczką.
Będzie można tam zakupić tradycyjne rękodzieło, srebrną biżuterię, ale także magnesy,
kubki i inne popularne pamiątki. Następnie przejedziemy do centrum Tirany. Zwiedzanie
stolicy rozpoczniemy od spaceru po centrum. Od placu Matki Teresy, wzdłuż głównego
bulwaru aż do placu Skanderbega. Po drodze zobaczymy nowy Stadion Narodowy, budynki
z czasów króla Zogu, włoskiej okupacji, a także komunizmu. Po przejściu na Nowy Targ
(Pazari i ri) zjemy lunch i będziemy mieli czas wolny na zakupy na tradycyjnym targu w
nowoczesnym wydaniu. Kolejna atrakcja to przejazd do muzeum w prawdziwym
pokomunistycznym bunkrze czyli Bunk’art. 1. Dzień zakończymy wjazdem kolejką
gondolową na górę Dajti, gdzie roztacza się spektakularny widok na stolicę Albanii. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

 7 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do portu we Vlorze, gdzie rozpoczniemy rejs. Najpierw odwiedzimy
tajemniczą wyspę Sazan, gdzie będziemy spacerować wśród pięknej przyrody oraz
pozostałości bazy wojskowej z czasów komunistycznych. Następnie zobaczymy z zewnątrz
jaskinię pirata i przepłyniemy na plażę na Półwyspie Karaburun. Czas na relaks i lunch na
plaży. Przejazd do portu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 8 DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do Kruji, pięknie położonego historycznego miasta.
Najpierw zwiedzimy twierdzę bohatera narodowego Skanderbega i poświęcone jemu
muzeum. Następnie spędzimy czas na zakupach na starym bazarze nazywanym turecką
uliczką. Będzie można tam zakupić tradycyjne rękodzieło, srebrną biżuterię, ale także
magnesy, kubki i inne popularne pamiątki. Przejazd na lotnisko odprawa biletowo –
bagażowa, wylot do Polski. Przylot do Warszawy, zakończenie wycieczki.
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Zakwaterowanie w hotelach: 

ZAKWATEROWANIE

 Divajka Resort 3*+ lub inny
 Leonadro 3*+  lub inny
 Edart 3*+ lub inny 

CENY
1650 PLN + 600 EURO cena kompletna - wszystkie wstępy w cenie
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DODATKOWO PŁATNE:

CENA OBEJMUJE:
Przelot samolotem na trasie Warszawa  – Tirana – Warszawa 
Bagaż podręczny 8kg + bagaż rejestrowany 23 kg
Transport autokarem, busem podczas realizacji programu oraz transfer z/na
lotnisko
8 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* w pokojach 2,3 os.
Wyżywienie – 7x śniadania,, 7x obiadokolacje w hotelu; dodatkowo podczas
każdej z wycieczek lunch
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, 

Opiekę licencjonowanego pilota wycieczki 
Wycieczki i atrakcje zgodnie z programem
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, koszty przewodników
Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

      NNW 5 500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, 
      Bagaż 600 EUR 

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% - możliwość wykupienia

Ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego - 200 EURO
       w biurze. 
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz miejsc
zakwaterowania
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
Bilety wstępów obejmują: wjazd kolejką na Dajti, degustację wina w winiarni Cobo,
rejs po Jeziorze Koman, rejs po Zatoce Vlory, Muzeum Ikon w Beracie, Muzeum
Skanderbega, Bunk'art 
Oferta została skalkulowana dla grupy 30 osób, przy mniejszej liczbie zostanie
ponownie skalkulowana
Podróżni mogą zabrać bagaż rejestrowany 23 kg oraz podręczny 8 kg
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego,
będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W
przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał
dopłacić kwotę 200 EURO do pokoju 1 osobowego
Godziny przelotu:

Przy zapisie wpłata 500 PLN koszty rezygnacji zgodnie z OWU
Temperatura w maju kształtuje się w granicach: 25-28oC
Na miesiąc przed wyjazdem zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe
informacje dotyczące wyjazdu
Dokumentem podróży jest ważny dowód osobisty lub paszport ważny minimum
6 miesięcy od daty powrotu do Polski
Informacje dotyczące ew. obostrzeń przeciw Covid -19 będą przesyłane na
bieżąco w przypadku wprowadzonych zmian. Wyjazd odbywa się obecnie bez
okazywania dokumentów szczepień oraz bez konieczności wykonywania testów. 

      Warszawa – Tirana 14.30 - 16:40
      Tirana – Warszawa 17:30 – 19:35

DODATKOWE INFORMACJE


