Po uhojenih poteh Albanije, Grčije in Makedonije, 8
dni
Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom
– neodkriti spomeniki grške, rimske in osmanske zgodovine
– romantične vasice, kjer se je ustavil čas
– počitniški užitki na sanjskih plažah Albanije in Grčije
– odlična hrana, sladko vino, opojna ouzo in metaxa

27.10.2019 do 03.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Potovanje začnemo v Albaniji, ki 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 doživetij polno potovanje.
Potem odpotujemo v deželo, kjer se je vse, kar je tipičnega evropskega, začelo
… Omika, umetnost, filozofija, znanost, kultura, izjemna kulinarika, šege, navade in še kaj.
Vse to je usodno vplivalo na vse ostale kulture, najprej v Sredozemlju in kasneje drugod po
Evropi.
Začnemo s presežki Grčije – Korint, Epidavrus in Mikene. Spretno se sukamo med antiko
in prelepimi plažami ter uživamo ob mediteranski hrani. Navduši nas več tisoč let stara
prestolnica Atene, mistični delfi in vrhunska Meteora.
Potovanje sklenemo v Makedoniji, kjer nam za konec na dušo popihata še mestiBitola in
Ohrid.
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)
2. dan BERAT – GJIROKASTRA – SARANDA. Zajtrk. Na sprehodu po trdnjavi zaživimo v
srednjem veku. Obiščemo muzej ikon Onufri in se izgubljamo po številnih uličicah. 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 do
obmorske Sarande. Ste za albanski večer (doplačilo)? Namestitev in nočitev. (H, Z)
3. dan SARANDA – IOANNINA – EPIDAVRUS – TOLO. Zajtrk ter zgodnji odhod iz hotela.
Odpeljemo se v drugo državo na naši poti – romantično Grčijo. Nastavimo čas za 1 uro
naprej in uživamo v vožnji ob Jonski obali. Ustavimo se v privlačnem mestu Ioannina, ki nas
navduši s svojim vzdušjem, minareti in fantastično utrdbo. Mimo Patrasa se odpeljemo do
Epidavrusa, kjer obiščemo največje in najbolje ohranjeno antično gledališče v Grčiji, ki je
lahko sprejelo kar 15.000 obiskovalcev. Sledi vožnja do obmorskega mesteca Tolo. Prileže
se sprehod ob obali. Grki imajo tudi dobro pivo, domače vino … Nočitev. (H, Z)
4. dan TOLO – MIKENE – KORINT – ATENE . Zajtrk. Zgodnji odhod in vožnja proti
čudovitim Mikenam. Utrjeno gradišče sodi v vrh visoke kulture pred klasično grško
zgodovino. Presenečeni smo nad jaškastimi grobovi in kiklopskimi zidovi. Kretsko-mikenska
kultura je zametek visoke kulture, ki se je od tu širila po Evropi. Tu je arheolog Schliemann
našel zlato posmrtno masko mikenskega kralja Agamemnona. Sledi drugi biser – Korint! Po
želji se sprehodimo čez most, globoko pod nami je modro morje. Ogledamo si antični Korint,
nato pa nadaljujemo do Aten, središča umetnosti, učenosti, filozofije ter glavno kulturno in
predvsem živahno središče cele Grčije. Vzpnemo se na Akropolo, grič sredi 2-milijonskega
mesta, kjer stoji najbolj slaven tempelj v Grčiji, posvečen boginji Ateni – Parthenon. Zanimajo
nas tudi Propileje, pa tempelj boginje Nike, Erehteion … Sprehodimo se tudi po amfiteatru, ki
je prislonjen na akropolski griček. Namestitev v hotelu. Prost večer ali pa skupaj obiščemo
pravi grški večer s sirtakijem (doplačilo). Nočitev. (H, Z)
5. dan ATENE – DELFI – okolica KALAMBAKE . Zajtrk. Dopoldan preživimo v Atenah.
Obiščemo tempelj olimpijskega Zevsa, prvi olimpijski stadion sodobne dobe in akropolski
muzej. V zgodnjih popoldanskih urah se odpeljemo do vznožja Parnasa. V Delfih obiščemo
tradicionalno gledališče, gymnasium, akvadukt ter kamnite mestne hiše. Navduši nas
Apolonov tempelj svečenice Pitije. Ogledamo si lončarsko delavnico, kjer izdelujejo po stari
recepturi replike lepih vazic, skled, skodelic in drugih lončenih izdelkov. Vožnja proti
Kalambaki. Nastanitev v bližini Kalambake. (H, Z)
6. dan KALAMBAKA – METEORA – SOLUN . Zajtrk. Vožnja do Meteore, spremlja nas
razgibana grška pokrajina. Ob prihodu v Meteoro se nad nami bohotijo visoki stolpi iz
peščenjaka, ki se dvigajo v nebo in na katerih so grški pravoslavni samostani. Do
samostanov vodijo skrivnostni hodniki, kot nalašč za raziskovanje. V samostanih se

seznanimo z grško pravoslavno vero. V prostem času lahko obiščemo delavnico ikon.
Večerna vožnja do Soluna. (H, Z)
7. dan SOLUN – BITOLA – OHRID. Po zajtrku se podamo proti z očarljivo preteklostjo
polno Makedonijo. Čas ponovno nastavimo za uro nazaj. Ustavimo se v drugem največjem
mestu po prebivalcih Bitoli in obiščemo arheološko najdišče Heraklea, poznano po svojih
mozaikih, starodavnih gledališčih in rimskih kopališčih. Tu začutimo starodavni sijaj nekdaj
mogočnega makedonskega imperija. Ogledamo si antično gledališče, kopeli, cerkev z
episkopsko krstilnico, judovski tempelj… Dan zaključimo v Ohridu. Za pravo piko na i našemu
balkanskemu trojčku si privoščimo makedonski večer z glasbo in plesom (doplačilo).
Nočitev. (H*, Z)
8. dan OHRID – TIRANA – LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja v Tirano in polet proti Brniku.
Konec potovanja. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po programu

Redna cena
888 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za albanski večer ( večerja (pijača ni vključena) + folklorna
predstava); pri najmanj 10 prijavljenih; ob prijavi
Grški večer (vključuje živo glasbo in ples; večerja (pijača ni vključena)
pri najmanj 10 prijavljenih; ob prijavi
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za makedonski večer na ladjici (večerja (pijača ni vključena v
ceno) + folklorna predstava); pri najmanj 10 prijavljenih; ob prijavi
Zdr. zav. Coris, do 10 dni, posamično, dvojno kritje *
Zdr. zav. Coris, do 10 dni, posamično *
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

Aktualna cena
888 EUR

60,00 EUR
90,00 EUR

160,00 EUR
4,56 %
30,00 EUR
35,00 EUR
20,00 EUR
42,00 EUR
24,79 EUR
16,50 EUR

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

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : polet iz Ljubljane do Tirane in nazaj, letališke

in varnostne pristojbine (75 EUR), prevoz s turističnim avtobusom po programu, vse
cestnine, mostnine in parkirnine, slovensko vodenje in lokalne vodnike, kjer je potrebno, 8
nočitev z zajtrkom v hotelih 3*-4* lokalne kategorije, vse zunanje oglede po programu,
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 95 EUR: Berat – trdnjava (1 EUR), Berat – muzej Onufri
(2 EUR), Berat – Narodni etnografski muzej (2 EUR), izvir Syri i Kalter (0,5 EUR), Gjirokastra
– trdnjava (2 EUR), Hiša družine Zekate (2 EUR), Butrit (5 EUR), Akropola – muzej (10
EUR), Akropola – arheološko najdišče (20 EUR), dva samostana v Meteori (vsak 3 EUR),
arheološko najdišče v Delfih in muzej (12 EUR), gledališče v Epidavrusu (12 EUR), Mikene
(12 EUR), Korint – arheološki muzej (8 EUR).
Vstopnine v večino arheoloških najdišč v Grčiji so za otroke/dijake do 18. leta starosti
brezplačne.
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa potni list ali osebno izkaznico.
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.
VIZE: Slovenci za vstop v Albanijo ne potrebujemo vize.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Večina Albanije ima sredozemsko podnebje, ki je še posebej izrazito v priobalnih
ravnicah. Severni del države je bolj gorat, tam je tudi večji vpliv celinskosti. Najhladnejši
mesec je januar, ko se povprečne temperature gibljejo med 2 in 12 stopinjami, v goratih
predelih lahko tudi sneži. Več dežja pade v severnem delu države, najbolj vlažen mesec je
december. Poletja so ob obali vroča in suha, v notranjosti pa topla.
Več informacij na https://www.wunderground.com/.
HRANA IN PIJAČA: Albanska hrana je pestra in je nastala pod vplivom turške, balkanske in
evropske kuhinje, vsaka regija pa ima svoje specialitete. Meso na nabodalu in različne vrste
pit so dostopne skoraj na vsakem koraku. V priobalni in osrednji Albaniji uporabljajo veliko
zelenjave, oljčnega olja, limone in zelišč, hriboviti predeli pa so znani po pečenem jagenjčku.
Med sladicami je najbolj znan ballokume, piškot iz koruznega zdroba, v slaščičarnah pa si
lahko privoščite tudi baklave, kadaif, sheqerpare (piškot v sirupu), hashure (pšenični zdrob).
Odličen pa je tudi albanski jogurt kos.

Albanija je znana tudi po številnih vinogradih in dobrih vinih. Pridelujejo tako rdeče, kot tudi
bele sorte. Največ je Merlota, Pinot Noira, Kallmeta, Sangiovesa in Cabarneta.
Tradicionalna alkoholna pijača je raki, potem pa je tu še mednarodno priznan konjak
Skedenberg, ki je znan po svojem zanimivem okusu.
Svetujemo vam pitje ZGOLJ ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo
vaš vodnik.
VARNOST: Albanija je varna dežela. Ljudje so prijazni in odprti. Vseeno pa moramo paziti
na osebno lastnino, saj se povsod najdejo izjeme – predvsem v velikih mestih, na tržnicah,
turističnih krajih in povsod, kjer je večja gneča. Priporočamo vam, da ste skozi ves čas
potovanja pozorni na osebno lastnino in da ne nosite na potovanje dragocenosti ali drugih
vrednejših predmetov!
Agencija Oskar ne odgovarja za morebitno izgubo vaše osebne lastnine. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: v Albaniji ni nobenih posebnosti glede oblačenja. Temperature se v osrednji in
obmorski Albaniji v vseh letnih časih nekoliko višje, v goratih predelih pa podobne kot pri
nas. Priporočljiva je sezoni primerna obleka in udobna obutev. Padavin je manj kot pri nas,
več jih je v zimskem času. V skladu z vremensko napovedjo in sezono priporočamo tudi
dežnike in vetrovko.
LOKALNA VALUTA: Albanski lek (1 EUR = 138,6 ALL)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: Kreditne kartice so pogosto plačilno sredstvo v večjih
trgovinah. Prav tako so bankomati v vseh večjih krajih, kjer lahko dvigate denar s karticami
Visa, Maestro in Mastercard. Za nakupe v manjših trgovinicah se priporoča nekaj gotovine v
EUR.
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 100 – 150 EUR na potovalni teden. V gornji znesek niso vštete priporočljive
napitnine in doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Albanije v Slovenijo je 00386
+ območna št. (brez 0) + klicana številka. Klicna številka iz Slovenije v Albanijo je 00355 +
območna št. (brez 0) + klicana številka. Telefoni in internet so na voljo v večjih krajih in
hotelih, mobiteli delujejo povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: V Albaniji je napetost 220 V in uporabljajo povsem enake
vtičnice kot v Sloveniji, zato adapterja ne potrebujete.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI

Velikost: 28. 748 km² Prebivalstvo: 3 020 209 (2015) Glavno mesto: Tirana Jezik:
albanščina Vera: muslimani 70 %, pravoslavci 20 %, katoličani 10 % Ureditev:
demokratična republika Lokalni čas: UTC + 1 Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 24.04.2018
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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