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Opis 
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.
Serdecznie zapraszamy do wypoczynku, gdzie
odpoczniemy w nadmorskich miejscowościach.

Śniadania i obiadokolacje lub all inclusive.

Wyżywienie

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie w hotelach 3*+, 
dostępność  sprawdzana na bieżąco. 
Divajka Resort 3*+ przy Parku Narodowym Divjakë-Karavasta
Leonadro 3*+ w Durres
Edart 3*+ w Durres

Termin: 
czerwiec-wrzesień

Transport: 
samolot
dojazd własny

WCZASY W ALBANII
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 1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, na wybranym
lotnisku  Odprawa biletowo – bagażowa, przelot do Tirany. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

PROGRAM

 2 - 7  DZIEŃ
Śniadanie, czas wolny, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg, lub opcja all
inclusive. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, odprawa biletowo – bagażowa,
wylot do Polski. Przylot do Warszawy lub innego lotniska, zakończenie wycieczki.

 8 DZIEŃ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH.
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OPIS HOTELU

restauracja, bar, pizzeria
recepcja,  kantor wymiany walut (w recepcji), parking
boisko do siatkówki i koszykówki, tenis stołowy
plac zabaw dla dzieci
Internet, Wi-Fi
basen kąpielowy, brodzik dla dzieci
prywatna plaża na wysepce połączonej szerokim pomostem
pociąg turystyczny wożący gości z hotelu na plażę
bezpłatne parasole i leżaki na hotelowej plaży i przy basenie

Divjaka Resort znajduje się na przepięknym obszarze dziewiczego wybrzeża Divjaka,
otoczonego zielonym pasem. Miejscowość Divjaka posiada jedną z najpiękniejszych plaż
w Albanii. Płytkie morze stanowi idealne miejsce na relaksujący wypoczynek dla całej
rodziny, na turystów czeka 15 km piasku otoczonego sosnowym lasem. A do tego
przepiękna, dziewicza przyroda i możliwość kontaktu z naturą. Obiekt jest położony
odległości około 100 m od piaszczystej plaży i błękitnego wybrzeża Adriatyku. Leżaki i
parasole w cenie. Ośrodek dysponuje 68 pokojami. Codziennie rano na miejscu
serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Hotel pięknie położony w dużym ogrodzie
(ok. 3500 m2), otoczony lasem sosnowym, oferujący idealne warunki do wypoczynku.
Do centrum miasta ok. 4 km, w pobliżu bary, restauracje. Na terenie obiektu:
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CENY

Divajka Resort 3*+ CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ/WRZESIEŃ
390 euro/ osobę dorosłą za pobyt w pokoju 2 osobowym, z balkonem,
widokiem na morze,  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
Dzieci 0-5 lat - pobyt gratis
Dzieci 6- 11 lat - 230 euro 
Trzecia osoba dorosła w pokoju - 360 euro 

370 euro/ osobę dorosłą za pobyt w pokoju 2 osobowym, z balkonem, widok
na drugą stronę budynku, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
Dzieci 0-5 lat - pobyt gratis
Dzieci 6- 11 lat - 220 euro 
Trzecia osoba dorosła w pokoju - 350 euro 

360 euro/ osobę dorosłą za pobyt w pokoju 2 osobowym, bez balkonu,  
 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
Dzieci 0-5 lat - pobyt gratis
Dzieci 6- 11 lat - 200 euro 
Trzecia osoba dorosła w pokoju - 310 euro 



+48 609 212 554
+48 609 037 554

biuro@ektravel.pl

www.ektravel.pl

OPIS HOTELU 

Suszarka, lodówka, klimatyzacja indywidualna , TV
Winda w hotelu
Balkon w niektórych pokojach 
Wi-Fi w lobby, sejf w recepcji 
Publiczna plaża, przy plaży bary i restauracje, sporty wodne na plaży, ok. 2 km 
Basen kąpielowy
Kantor w sklepie obok i w recepcji
All Inclusive. Śniadanie: 8:00-10:00; Obiad: 13:00-15:00; Przekąski: 16:30-17:30;
Kolacja: 19:00-21:00. Napoje bezalkoholowe i alkoholowe (lokalne) serwowane w
godz. 10:00-22:00. 

Hotel Leonardo położony jest przy prywatnej plaży z bezpłatnymi leżakami i
parasolami, zaledwie 9 km od centrum miejscowości Durrës. Oferuje on bezpłatny
bezprzewodowy dostęp do Internetu, bezpłatny parking, restaurację, centrum
fitness oraz klimatyzowane pokoje. Wszystkie pokoje i apartamenty wyposażone są
w sejf oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji kablowej.
Do dyspozycji Gości jest także łazienka z prysznicem lub wanną.
Przystanek autobusowy oddalony jest od obiektu o 20 metrów. Miasto Durrës ze
słynnym amfiteatrem znajduje się 10 km od hotelu Leonardo. Odległość od Tirany i
stołecznego lotniska wynosi 35 km. Udogodnienia:
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Leonardo 3*+: MAJ/ CZERWIEC / WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
460 euro/ osobę dorosłą za pobyt w pokoju 2 osobowym,  
wyżywienie: all inclusive
Dzieci 0-4 lat - pobyt gratis
Dzieci 5- 11 lat - 270 euro 
Trzecia osoba dorosła w pokoju - 310 euro 

Leonardo 3*+: LIPIEC / SIERPIEŃ
550 euro/ osobę dorosłą za pobyt w pokoju 2 osobowym,  
wyżywienie: all inclusive
Dzieci 0-4 lat - pobyt gratis
Dzieci 5- 11 lat - 380 euro 
Trzecia osoba dorosła w pokoju - 360 euro

Pokoje z widokiem na morze, dodatkowo płatne, na zapytanie.
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śniadanie: 8:00 - 10:00, w formie bufetu
obiad: 12:00 - 14:00, w formie bufetu
kolacja: 18:00 - 20:00, w formie bufetu
wybrane napoje bezalkoholowe: 10:00 - 22:00
wybrane lokalne napoje alkoholowe: 10:00 - 22:00

Hotel Edart położony jest przy plaży w mieście Durrës i oferuje zaplecze do
uprawiania sportów wodnych, bar oraz restaurację. Goście mogą bezpłatnie
korzystać z WiFi i prywatnego parkingu.
Klimatyzowane pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i
dostępem do kanałów kablowych oraz minibar. Wszystkie dysponują również
balkonem oraz łazienką z prysznicem, bezpłatnym zestawem kosmetyków i
suszarką do włosów. Na miejscu dostępne są leżaki i parasole plażowe.
Wyżywienie all inclusive: 



+48 609 212 554
+48 609 037 554

biuro@ektravel.pl

www.ektravel.pl

CENY

Edart 3*+: CZERWIEC / WRZESIEŃ 
410 euro/ osobę dorosłą za pobyt w pokoju 2 osobowym,  
wyżywienie: all inclusive
Dzieci 0-4 lat - pobyt gratis
Dzieci 5- 11 lat - 240 euro 
Trzecia osoba dorosła w pokoju - 290 euro 
Pokoje z widokiem na morze, dodatkowo płatne, na zapytanie.

CENA OBEJMUJE (dotyczy wszystkich hoteli)
7 rozpoczętych noclegów w wybranym hotelu 
Wyżywienie – wg opcji danego hotelu 
transfer z / na lotnisko w Tranie
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000
EUR, NNW 5 500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, 

Opiekę polskojęzycznego reprezentanta biura na miejscu
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

      Bagaż 600 EUR 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% lub 6% - możliwość
wykupienia w biurze. 
bilet lotniczy 
napoje do obiadokolacji tylko w opcji (śniadania i obiadokolacje)
zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

DODATKOWO PŁATNE (dotyczy wszystkich hoteli)
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W celu zamówienia biletu lotniczego, proszę o kontakt z biurem 
Podróżni mogą zabrać bagaż rejestrowany 23 kg oraz podręczny 8 kg
chyba, że celem obniżenia ceny, podróżni chcą zabrać tylko bagaż
podręczny
Dopłata do pokoi jednoosobowych zgodnie z cenami powyżej 
Każdy pobyt w hotelu musi być potwierdzony przez naszego
kontrahenta
zapytaj w biurze o dodatkowe wycieczki fakultatywne
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. 

DODATKOWE INFORMACJE


