ALB05-D - Albanija - skriti biser Evrope, 9 dni
Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom, 15 - 45 oseb
– vibrantna in sodobna prestolnica Tirana
– neodkriti spomeniki grške, rimske in osmanske zgodovine
– romantične vasice, kjer se je ustavil čas

14.09.2019 do 22.09.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
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 doživeto potovanje.
Potovanje Albanija – skriti biser Evrope je v prvih dneh bolj lagodno in nas na turistični
način popelje po vseh glavnih znamenitostih dežele, dovolj pa je tudi časa za kopanje in
prosto raziskovanje. Drugi del potovanja pa nas zapelje v največje evropske odmaknjenosti
in doživetje prvinske Albanije, zadnje Shangri-la Evrope …
Pohitite! Albanija se razvija s svetlobno hitrostjo.
1. dan LJUBLJANA – TIRANA – DRAČ – BERAT. Zbor na ljubljanskem letališču in polet
proti Tirani. Kratka vožnja do nekdanje prestolnice Drač, kjer najprej obiščemo destilarno
znamenitega konjaka Skenderbeu, imenovanem po albanskem narodnem heroju.
Degustiramo različne produkte in kakšnega kupimo tudi za s seboj. V središču Drača, v
zavetju Beneškega stolpa, se še kako prileže prvi albanski “macchiato”. Pot nas nato vodi v
srednjeveški Berat, mesto tisočerih oken, ki je biser osmanske arhitekture, danes muzej na
prostem in najslikovitejše mesto v Albaniji. Namestitev in nočitev. (H*, Z)
2. dan BERAT – prelaz LLOGARAJA – SARANDA. Zajtrk. Na sprehodu po trdnjavi
zaživimo v srednjem veku. Obiščemo muzej ikon Onufri in se izgubljamo po številnih uličicah.
Pot nadaljujemo proti Jonski obali do z bori prekritega prelaza Llogaraja. Poiščemo drevo v
obliki albanske zastave, na vrhu pa se nam odpre pogled na najlepše albanske plaže.
Vijugamo med njimi, najdemo samotno plažo in se osvežimo v morju. Vožnja do obmorske
Sarande. Namestitev in nočitev. (H*, Z)

3. dan SARANDA – BUTRINT – KSAMIL – SARANDA. Zajtrk. Raziščemo ruševine
antičnega mesta Butrint, ki v popolnem miru leži v naravnem okolju nacionalnega parka.
Pred povratkom v Sarando se ustavimo še v Ksamilu s tremi sanjskimi otočki, do katerih
lahko plavamo. Vrnitev v Sarando. Prosto za samostojno raziskovanje ali uživanje na soncu.
Nočitev. (H*, Z)
4. dan SARANDA – GJIROKASTRA – TIRANA. Zajtrk. Na poti do Gjirokastre se ustavimo
ob izviru Syri i Kalter, ki navduši s hipnotično globoko modro barvo. Za prelazom blizu grške
meje vstopimo v dolino bunkerjev, ki jih je gradil veliki vodja Enver Hoxha. Njegovo rojstno
mesto, Gjirokastra, mesto kamenja, je muzejsko mesto. Obiščemo mogočno trdnjavo,
rojstno hišo Enverja Hoxha, tradicionalno hišo družine Zekate…. Vožnja v Tirano, ki je mesto
kontrastov; na eni strani blišč in na drugi strani sveta preproščina življenja. Namestitev in
nočitev. Po želji spoznavanje z živahnim nočnim življenjem glavnega mesta. (H, Z)
5. dan TIRANA – KRUJA – SHKODER. Zajtrk. V Tirani obiščemo zgodovinski muzej, kjer
zaokrožimo albansko zgodovino. Zanimiv je tudi Skenderbegov trg, stolp z uro, opera,
nacionalna knjižnica, Ethem Begova mošeja, od zunaj si ogledamo tudi rezidenco Enverja
Hodže. Kratka vožnja do nekdanje prestolnice Kruje. Prosto sprehod po bazarju ali ogled
trdnjave in muzej narodnega heroja Skenderbega. Ob Skadarskem jezeru leži mesto
Shkodra, povzpnemo se na Rozafino trdnjavo z zanimivo legendo; morda še večerja v
tradicionalni restavraciji? Namestitev in nočitev (H, Z)
6. dan SHKODRA – JEZERO KOMAN – BAJRAM CURRI – VALBONA. Zajtrk. Zanimiva
vožnja do trajekta, s katerim se popeljemo na enkratno doživetje – vožnjo po kanjonu reke
Drin. Tu je življenje povsem odrezano od zunanjega sveta. Na drugi strani vstopimo v
popolnoma drug svet. Povzpnemo se visoko v hribe, do skritih vasic znotraj Balkanskega
parka miru, kjer se je vse do danes ohranila zanimiva kultura gostoljubja in krvnega
maščevanja, ki se dogaja še dandanes. Namestitev in nočitev. (P, Z, trajekt)
7. dan VALBONA – samostan DEČANI (Kosovo) – PRIZREN (Kosovo). Zajtrk v
hotelu. Odpravimo se v eno manj znanih in obiskanih državic Balkana – na Kosovo. Najprej
ob vznožju Prokletij obiščemo srbski pravoslavni samostan Visoki Dečani, ki je bil
ustanovljen v prvi polovici 14. stoletja in je zaščiten s strani UNESCA. Nato nadaljujemo
svojo pot v Prizren, drugo največje kosovsko mesto, takoj za prestolnico Prištino.
Sprehodimo se po mestnem središču – čez stari kamniti most, postanemo pri mošeji Sinan
Pasha, pri cerkvi naše gospe iz Ljevipa. Namestitev v hotelu. Nočitev. (H*, Z)
8. dan PRIZREN (Kosovo) – BAJRAM CURRI – KRUJA. Zajtrk. Park miru visoko v gorah
povezuje tri države (Albanijo, Kosovo in Črno goro). Tu valovijo spektakularni hribi, od sveta
odrezane vasice in tradicionalno življenje. Dan preživimo ob raziskovanju odročnih vasic,
spoznavanju kulture in sprehodih po parku miru. Vožnja do Kruje, namestitev in nočitev.(H,
Z)

9. dan KRUJA – TIRANA – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto dopoldne za uživanje v albanskem
vzdušju ali nakup spominkov, vožnja na letališče in polet proti Brniku. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1014 EUR

Aktualna cena
1014 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 24 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb

120,00 EUR
85,00 EUR
55,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja**
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za albanski večer (večerja in folklorna predstava)
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 10 dni

4,56 %
150,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR
17,49 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

3,50 %
10,00 %
20,00 %

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje : polet iz Ljubljane do Tirane in nazaj, letališke
in varnostne pristojbine (74 EUR), prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse
cestnine, mostnine in parkirnine, slovensko vodenje in lokalne vodnike, kjer je potrebno, 7
nočitev z zajtrkom v hotelih 3-4* lokalne kategorije (kakor je označeno pri posameznem
dnevu potovanja), 1 nočitev z zajtrkom v lokalnem penzionu (Valbona), vožnjo s trajektom po
jezeru Koman, vse oglede po programu (ogledi so od zunaj!), degustacija konjaka
Skenderbeu, turistično pristojbino, stroške priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem.
Vse vstopnine skupaj znašajo okrog 12 EUR: Berat – trdnjava (100 ALL), Berat – muzej
Onufri (200 ALL), Arheološki park Butrit (500 ALL), izvir Syri i Kalter (50 ALL), Gjirokastra –
trdnjava (200 ALL), Etnografski muzej (200 ALL), Hiša družine Zekate (200 ALL), Narodno –
zgodovinski muzej (200 ALL).
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15

PRIPRAVA POTOVANJA: 04.12.2018
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
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 našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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