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Albanija 7 dni - individualno 
TIRANA – DRAČ – BERAT - SARANDA – GJIROKASTRA – KORČA 

 
- vibrantna in sodobna prestolnica Tirana   

- neodkriti spomeniki grške, rimske in osmanske zgodovine 
- romantične vasice, kjer se je ustavil čas 

 
Albanija je kraljestvo neokrnjenih naravnih lepot; le korak izven 

velikih mest in turističnih znamenitosti pa naletite na zakladnico tradicije in 
drugačnega življenja, umirjenosti in spontanosti, odmaknjenosti in 

sproščenosti. Vmes so posejani Enverjevi bunkerji.  

 
Albanija nam nudi odmaknjenost in neznano; tu so pozabljena 

arheološka najdišča, spektakularne gore in osamljene plaže, živahna 
prestolnica Tirana in turistični vrvež v znamenitih krajih … Zmagovita 

kombinacija za vaše naslednje potovanje.Pohitite! Albanija se razvija z 

svetlobno hitrostjo.  
 

V nadaljevanju vam predstavljamo osnovno pot, ki jo lahko 
nadgradite z dodatnim dnevom na morju ali raziskovanjem zahodne Albanije. 

 

Odhodi v 2017: po dogovoru 
 

1. dan TIRANA – DRAČ – BERAT.  Prevzem avtomobila ter vožnja do nekdanje prestolnice Drač, kjer lahko v 

zavetju Beneškega stolpa popijete prvi albanski »macchiato«. Pot vas nato vodi v srednjeveški Berat, mesto 
tisočerih oken, ki je biser osmanske arhitekture, danes muzej na prostem in najslikovitejšo mesto v Albaniji. 

Namestitev in nočitev. (H) 

 
2. dan BERAT – prelaz LLOGARAJA – SARANDA. Zajtrk. Na sprehodu po trdnjavi lahko zaživite v srednjem 

veku. Priporočamo obisk muzeja ikon Onufri in izgubljanje po številnih uličicah. Pot nadaljujete proti Jonski obali 
do z bori prekritega prelaza Llogaraja. Mogoče najdete drevo v obliki albanske zastave, na vrhu pa se vam odpre 

pogled na najlepše albanske plaže. Vijugajte med njimi, najdite samotno plažo in se osvežite v morju. Vožnja do 
obmorske Sarande. Namestitev in nočitev. (H, Z) 

 

3. dan SARANDA – BUTRINT – KSAMIL – SARANDA.  Zajtrk. 
Priporočamo, da raziščete ruševine antičnega mesta Butrint, ki v 

popolnem miru leži v naravnem okolju nacionalnega parka. Pred 
povratkom v Sarando se ustavite še v Ksamilu s tremi sanjskimi 

otočki, do katerih lahko plavate. Vrnitev v Sarando. Nočitev. (H, Z) 

4. dan SARANDA – GJIROKASTRA. Zajtrk. Na poti do Gjirokastre 

se lahko 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 
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muzejsko mesto. Obiščite mogočno trdnjavo, rojstno hišo Enverja Hoxha, tradicionalno hišo družine Zekate … 

Dan namenjen raziskovanju muzejskega mesta. Nočitev. (H, Z) 

5. dan GJIROKASTRA – KORČA Zajtrt. Danes vas navduši pot med Gjirokastro in Korčo, saj vas vodi preko 

alpskih ravnin, borovih gozdov, preko visokega prelaza Barmash (1759 m) in skozi kanjon reke Vjosa. Vzemite si 
čas za sprehod, postanek in pogovor s pastirjem. Prihod v Korčo in nočitev. (H, Z) 

6. dan KORČA – TIRANA. Zajtrk. Pot vas vodi mimo Ohridskega jezera v Tirano. Tirana je mesto kontrastov; na 

eni strani blišč in na drugi strani sveta preproščina življenja. Obiščite zgodovinski muzej, kjer izveste vse o 

albanski zgodovini. Zanimiv je tudi Skenderbegov trg, stolp z uro, opera, nacionalna knjižnica, Ethem Begova 
mošej… Nočitev. (H, Z) 

 
7. dan TIRANA. Zajtrk. Vračilo avtomobila na letališču v Tirani. Konec potovanja.  (Z) 

 
Odhodi so možni vsak dan. Program lahko prilagodimo individualnim željam. 

 

Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi: od 420 EUR  
Za ostale kombinacije in konkretno ponudbo pokličite. 
 

Cena vključuje:, 

- 6 nočitev z zajtrkom v hotelih 3* lokalne kategorije,  
- »rent a car« - najem vozila srednje kategorije (Ford fokus ali podobno, za 4 osebe), z vsemi potrebnimi 

zavarovanji in neomejeno kilometrino, prevzem in predaja avtomobila na letališču v Tirani 
- stroške priprave in organizacije potovanja.  

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- letalska vozovnica, 

- odstopnina v primeru višje sile: 5 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

  
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven 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: 17. 10. 2016. 

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. 

 


