
 

 

Albanija, potovanje in počitnice 10 dni   
 

Individualno potovanje   
 
– vibrantna in sodobna prestolnica Tirana 

– neodkriti spomeniki grške, rimske in osmanske zgodovine 

– romantične vasice, kjer se je ustavil čas in očarljiva lepota obale jonskega morja 
 

Potovanje Albanija je izjemna priložnost za obisk le te. Zakladnica tradicije in drugačnega življenja.  
 

Znamenitosti in prekrasno okolico na potovanju po Albaniji kronajo prebivalci dežele. Neizmerno 

gostoljubje in prijazen nasmeh za dobrodošlico, številne možnosti za naključen klepet ... Vtisnejo nepozaben pečat 
celotnemu potovanju. 

 

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

Termin potovanja: po dogovoru 2019 
 

Stil: Individualno potovanje 
1. dan TIRANA – SHKODRA. Polet letala v Tirano (za doplačilo). Ob pristanku in ureditvi vseh formalnosti sledi 

srečanje z vašim lokalnim vodnikom. Dobrodošli v Albaniji, t. i. »dežela orlov« je dežela neokrnjene narave in 

mediteranskega podnebja, ki zadnja leta privablja vse več turistov. Posebnost dežele so nenavadni polkrožni betonski 
bunkerji, ki so kot »gobe po dežju« raztreseni po državi. Sledi prevoz do prve postojanke, mesto Shkodra. Kronanje 

113 m visokega hriba, ki se dviga nad sotočjem rek Buna in Drini, Rozafov vrhunski razgled je tu ponos vseh. 
Zgodovina Shkodre se je začela na vrhu tega hriba s postavitvijo bronasto-dobne naselbine pred 4000 leti, kasneje 



 

   

pa ji je sledila ilirska utrdba. Skadar je starodavno mesto z bogato zgodovino; turneja vam poda vpogled v utrdbo 
Rozafa, starih značilnih hiš, kjer še uporabljajo les, kamen in druge tradicionalne motive. Prevoz v hotel in večerja. 

Nočitev. (H, V) 
 

2. dan SHKODRA – KOMAN JEZERO – PRIZREN (Kosovo). Po zajtrku se odpravite proti nacionalnem parku 

Valbona. Sledi prevoz do trajektnega pristanišča Koman. Uživate v 3-urnem jadranju po jezeru Koman, ki leži sredi 
osupljivih panoramskih razgledov na dolino reke Drini, kanjone, slapove in neverjetne skalne formacije. Opazite tudi 

verska središča in svetišča ob bregovih reke. Čas je za kosilo v lokalni restavraciji v Bajram Curriju. Nato se odpravite 
na kratek sprehod do narodnega parka Valbona. Nacionalni park Valbona, dolina s površino 8.000 hektarjev je biser 

albanskih Alp - prekletih gora. Valbona je ime reke, ki teče skozi dolino Valbona in v istoimensko vasico v okrožju 

Tropoja v severni Albaniji. Okrožje Valbonske doline, ki meji na Kosovo na severovzhodu in Črno goro na 
severozahodu, v kombinaciji s sosednjim okrožjem Theth na zahodu, zajema regijo, imenovano Malnesi v albanščini, 

kar v grobem pomeni »Highlands«. Valbona dolina leži med razgibanimi, oddaljenimi in osupljivimi gorskimi vrhovi. 
Pravi festival barv in kontrastov. Zaradi svoje biotske raznovrstnosti je zelo pomembna kot turistična atrakcija. Sledi 

prevoz naprej v Prizren, Kosovo. Asistenca pri prečkanju meje vključena. Prihod v hotel. Nočitev.  (H*, Z) 
 

3. dan PRIZREN – KRUJA. Po zajtrku v hotelu si ogledate staro mestno jedro Prizrena. Odkrijte Prizren kot zibelko 

kulturnega bogastva ljudi na Kosovu. Peš boste raziskovali staro mestno jedro z otomanskim mostom, vodno fontano, 
njihovimi edinstvenimi mošejami in pravoslavnimi cerkvami. Mesto je znano po svoji bogati kulinarični tradiciji, 

predvsem domačih izdelkov in jedi. Nadaljujete z vožnjo v Krujo (vključuje mejne postopke in postanke za osvežitev). 
Ob prihodu sledi prijava v hotel. Kruja velja za eno glavnih mest in je eno izmed najbolj slavnih mest v Albaniji. 

Sprehajalna pot vas popelje skozi otomanski bazar, lesene trgovine in različne starinske predmete za dom. Obiščite 

grajsko obzidje, zgodovinski muzej, namenjen Skanderbegu, in staro hišo, preurejeno v etnografski muzej, ki vas 
vabi na poseben kulturni vidik življenja v severni Albaniji. Prosto. Nočitev.  (H, Z) 

 
4. dan KRUJA – BERAT (UNESCO) – VLORA. Po zajtrku se  odpravite v Berat. Sprehod po Beratu (Unesco). Znan 

kot "mesto tisočih oken" in razglašen za mesto muzeja. Berat na ozemlju ilirskega plemena Desaretov, ustanovljeno 
v 4. in 5. stoletju pr., je na vzhodu zasenčen s planino Tomorr 2415 m.. Mesto sestavljajo trije predeli; Gorica, ki se 

nahaja na skrajni strani reke; Mangalem, se nahaja na strani trdnjave reke in stanovanjske četrti znotraj trdnjave 

Kalaja. Stari del mesta ima nekaj verskih objektov, kot sta džamija in bizantinska cerkev. Staro ime mesta je bilo 
Antipatrea. Prosto za kosilo (za doplačilo). Vožnja naprej v vloro. Nočitev. (H*, Z) 

 

 
 



 

 

5. dan VLORA – BUTRINT (UNESCO) – SARANDA. Po zajtrku se odpravite do obmorskega mesta Sarandra. 
Uživajte v slikoviti gorski vožnji, spuščanju po skalnati obali in nedotaknjenih plažah Jonskega morja, ki ponujajo 

fotografske priložnosti naravne krajine, edinstvene vasi, mesto Himara in trdnjava Porto Palermo. Opcijsko (za 
doplačilo) kosilo v lokalni restavraciji ob prihodu v Sarandro. Nadaljevanje vožnje in obisk arheološkega parka Butrinti. 

Raziščete ruševine antičnega mesta Butrint, ki v popolnem miru leži v naravnem okolju nacionalnega parka. Prevoz 

nazaj v Sarandro za večerjo. Nočitev. (H*, Z) 

 
6. dan SARANDA – GJIROKASTRA (UNESCO) – DRAČ. Po zajtrku vas pot vodi v smeri do Gjirokastre, na poti 

se ustavite ob izviru Syri i Kalter, ki navduši s hipnotično globoko modro barvo. Za prelazom blizu grške meje vstopite 

v dolino bunkerjev, ki jih je gradil veliki vodja Enver Hoxha. Njegovo rojstno mesto, Gjirokastra, mesto kamenja, je 
muzejsko mesto. Obiščete mogočno trdnjavo, rojstno hišo Enverja Hoxha, tradicionalno hišo družine Zekate…. Ta 

UNESCO področje ponuja svojim obiskovalcem nekaj posebnega. Čas za kosilo v lokalni restavraciji (za doplačilo). 
Popoldne prosti čas za raziskovanje starega mesta, bazarja z značilnimi trgovinami in odlično priložnost za interakcijo 

z domačini. Naprej sledi vožnja do obmorskega mesta Drač, drugega največjega mesta in glavnega pristanišča 

Albanije … Nočitev. (H*, Z) 
 

7. dan DRAČ –  izlet TIRANA. Po zajtrku se odpravite naprej v Tirano. Postanek za ogled mesta. Sprehodite se  
skozi mestno jedro … Tirana, glavno mesto Albanije, je starodavno mesto z zgodovino, obogateno z interakcijo 

kulturnih sil, ki izvirajo iz islamskih in evropskih krščanskih svetov. Med obiskom boste začutili vpliv teh različnih 
kultur v arhitekturi Tirane. Tura vam bo osvetlila nekatere simbole in ostanke iz obdobja komunizma, za osvojitev 

nekega generala razumevanje albanske zgodovine. Prosti čas za kosilo (za doplačilo). Vožnja nazaj v Drač. Prosto za 

počitek in samostojno uživanje obmorskega mesta. Nočitev. (H*, Z) 
 

8. in 9. dan DRAČ –  počitnice. Zajtrk. Prosti čas za počitek in počitnice ob morju. Nočitev. (H*, Z) 
 

 
 

10. dan DRAČ – TIRANA. Po zajtrku se vas odpelje nazaj proti letališču Tirana. Konec potovanja. (Za doplačilo) 
možna ureditev letalskega prevoza za povratek domov. (Z) 

 

**Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratnega leta iz Lju letališča je 
310,00 eur.** 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi pri 6 potnikih:                    900 EUR 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi pri 4 potnikih:                    950 EUR 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi pri 2 potnikih:                 1.270 EUR 
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Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: prevoze na omenjeni relaciji z vključenimi cestninami in parkirninami, 
9 nočitev z zajtrkom v hotelih 3-4*, prehrana po programu, lokalno angleško govorečega voznika-vodnika, zunanje 

oglede po programu, organizacijo in izvedbo potovanja. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  

- letalski prevoz do Tirane, 
- odstopnina v primeru višje sile: 4,05 % vrednosti potovanja, 

- doplačilo za enoposteljno sobo: 260,00 EUR. 
 
Popusti: 

- članski popust 3,5 %, 
- za otroke 2 - 12 let na dodatnem ležišču 10 %  

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, potrebujemo pa biometrični potni list. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v 
celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2 

PRIPRAVA POTOVANJA: 16. Maj 2019 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 
 

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna slovenskim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 
 
 


