PROGRAM RAMOWY WYJAZDU INTEGRACYJNEGO
ALBANIA I MACEDONIA
24.04. – 04.05.2014r.

Albania to nietuzinkowy świat, na który składają się dobra kuchnia, bałkańska
muzyka, życzliwie nastawieni ludzie oraz piękne krajobrazy. Lata długiej izolacji
sprawiły, że zachowała niepowtarzalną atmosferę. Na razie nie ma tu jeszcze
masowej turystyki, natomiast coraz częściej trafiają tu osoby ciekawe świata.
Macedonia założona przez mitycznego Makedona, to niewielkie państwo
zamieszkałe głównie przez słowiańskojęzycznych Macedończyków, Albańczyków
i Turków. Ów kulturowy tygiel powoduje, że kraj, mimo iż niewielki ma mnóstwo
ciekawych i odmiennych rzeczy do zaoferowania.
1 dzień 24.04.2014 WARSZAWA- KRUJA (K) (30km)
Spotkanie z pilotem Polka Travel na lotnisku Warszawa - Okęcie ok. 2 godziny przed
planowanym wylotem, wręczenie dokumentów podróży, odprawa biletowo bagażowa, przelot
do Albanii. Transfer i zakwaterowanie w hotelu w Kruji. Wizyta w murach zamku gdzie mieści
się muzeum historii poświęcone postaci Skanderberga, który odbił to miasto z rąk Turków.
Zwiedzanie muzeum etnograficznego, gdzie będzie można zobaczyć unikalne aspekty życia
kulturowego mieszkańców północnej Albanii. Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu
i nocleg.

2 dzień 25.04.2014 KRUJA- DURRES– APOLLONIA– WLORA ( Ś, O, K) (145km)
Po śniadaniu przejazd do Durres, drugiego pod względem wielkości miasta w kraju,
zwiedzanie ruin starożytnego miasta, w tym: amfiteatr, łaźnie rzymskie, mury obronne oraz
zabytkowa wenecka wieża. Dalej przejazd przez Fier, po drodze wizyta w Monastyrze
Ardenica. Obiad w lokalnej restauracji, gdzie będzie można spróbować tradycyjnych dań.
Następnie przejazd do antycznego miasta Apolloni, podczas spaceru zobaczymy mury
obronne, ruiny świątyni Agonothetes, Odeon, Portico. Wizyta w Muzeum Apolonii. Przejazd
do miasta Wlora i zwiedzanie centrum miasta. Nocleg i kolacja w hotelu we Wlorze.

3 dzień 26.04.2014 WLORA– BUTRINTI– SARANDA (Ś, K) (223km)
Po śniadaniu przejazd wzdłuż wybrzeża morza Adriatyckiego do przełęczy Loogara, zjazd
nad Morze Jońskie i kontynuacja przejazdu wspaniałą trasą widokową, postój przy zatoce
Porto Palermo. Przejazd do Butrintii, tam piesze zwiedzanie pozostałości starożytnego
miasta wpisanego na światową listę UNESCO. Zwiedzanie: Świątyni Asclepius, pozostałości
amfiteatru, łaźni rzymskich, wczesnochrześcijańskiej chrzcielnicy, bizantyjskiej bazyliki oraz
murów obronnych. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w Sarandzie.

4 dzień 27.04.2014 SARANDA– GJIROKASTRA(Ś, K) (65km)
Po śniadaniu przejazd do Gjirokastry - „Miasta Kamieni”. Zwiedzanie miasta wpisanego na
światową listę UNESCO, za jego unikatową architekturę. Wejście do zamku-twierdzy, spacer
po starym mieście oraz lokalnym bazarze z wieloma charakterystycznymi sklepikami. Wolne

popołudnie, opcjonalnie możliwość wysłuchania koncertu muzyki polifonicznej. Kolacja.
Nocleg w hotelu w Gjirokastrze.

5 dzień 28.04.2014 GJIROKASTRA– BERAT– FIER (Ś, K) (165km)
Po śniadaniu przejazd w kierunku Beratu zwanego „Miastem Tysiąca Okien”. Popoludniu
zwiedzanie miasta: antycznych umocnień, zamku Berat, Muzeum Onufrego oraz Muzeum
Etnograficznego. Spacer po dzielnicy Magalem, gdzie przetrwały elementy Ottomańskiej
architektury. Zwiedzanie meczetu, monasteru oraz nowo powstałego Kościoła
Ortodoksyjnego. Kolacja. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.

6 dzień 29.04.2014 FIER– POGRADEC– OHRID (Ś, K) (185km)
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku granicy z Macedonią. Zwiedzanie
Pogradec leżącego na południowym krańcu jeziora Ohridzkiego. Opcjonalnie obiad
w lokalnej restauracji, możliwość spróbowania miejscowego przysmaku, ryby Koran.
Przejazd przez granice w kierunku Monastyru Św. Nauma, zwiedzanie kompleksu, następnie
wizyta w miejscu wywierzyska rzeki Drim. Kolacja. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.

7 dzień 30.04.2014 OHRID (Ś, K)
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie miasta Ohrid wpisanego na światową listę UNESCO.
Zwiedzanie cerkwi: św. Zofii z zachowanymi freskami z XI wieku, św. Pantelejmona,
św. Jana z Kaneo z XIV wieku oraz ruin twierdzy cara Samuela z X-XI wieku, starożytnego
teatru, muzeum Ikon.
Kolacja. Nocleg w hotelu w Ohrid.

8 dzień 01.05.2014 OHRID – BITOLA – SKOPJE (Ś, K) (220km)
Po śniadaniu przejazd do starożytnej Heraclei i Bitoli. Heraklea leżała na Via Egnatia,
starożytnym trakcie rzymskim, wiodącym z dzisiejszego Durres nad Adriatykiem w Albanii
do Bizancjum. Została założona przez Filipa II Macedońskiego, jednak z tego okresu
właściwie nie ma żadnych zabytków, większość pozostawili Rzymianie. Zachowane
fragmenty wczesnochrześcijańskiej bazyliki, bizantyjskiej twierdzy i amfiteatru. Zwiedzanie
centrum Bitoli: cerkiew św. Dymitra, tureckiego bazaru i meczetu Isaka Paszy. Przejazd
do Skopie, po drodze zwiedzanie, największej na Bałkanach, winiarni Tikves. Popołudniu
wycieczka po stolicy Macedonii, gdzie będziemy mogli zobaczyć architekturę z okresu
panowania tureckiego: łaźnie, meczety - głównie z XV wieku. Kolacja.
Nocleg w hotelu w Skopje.

9 dzień 02.05.2014 SKOPJE– JEZIORO MAWROWO – DURRES (Ś, K) (330km)
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Mawrowo, dalej zwiedzanie kompleksu
klasztornego Św. Jowana Bigorskiego położonego na wzniesieniu nad brzegiem rzeki
Radika. Skarbem monasteru Bigorskiego jest ikona św. Jana Chrzciciela, ponoć cudownie
ocalona z pożarów i zniszczeń, a wg wiernych mająca moc uzdrawiania. Przejazd do Tirany
i objazd panoramiczny przez najważniejsze zabytki stolicy Albanii. Transfer do hotelu.
Kolacja i nocleg w hotelu przy plaży w Durres.

10 dzień 03.05.2014 DURRES (Ś, K)
Po śniadaniu czas wolny na wypoczynek i relaks na plaży lub możliwość indywidualnej
eksploracji okolicy. Kolacja w hotelu.

11 dzień 04.05.2014 DURRES – TIRANA – WARSZAWA
Wykwaterowanie nad ranem. Transfer na lotnisko. Powrót do Warszawy.

Ś – śniadanie, O – obiad, K – kolacja

Uwaga: Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od
okoliczności, warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem.
PROPONOWANE HOTELE 3*- 4* LUB PODOBNE:
KRUJA: Hotel PANORAMA
http://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g469423-d3214919-ReviewsHotel_Panorama-Kruje_Durres_County.html
WLORA: Hotel PARTNER
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g678774-d3865446-Reviews-Hotel_PartnerVlore_Vlore_County.html
SARANDA: Hotel BRILANT
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303165-d1058501-Reviews-Hotel_BrilantSarande_Vlore_County.html
OHRID: Hotel BELVEDERE
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303864-d877834-Reviews-Hotel_BelvedereOhrid_Southwestern_Region.html
GJIROKASTRA: Hotel KALEMI
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g318867-d635133-Reviews-Hotel_KalemiGjirokaster_Gjirokaster_County.html
BERAT: Hotel PALMA
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g469422-d1182068-Reviews-Hotel_PalmaBerat_Berat_County.html
http://www.brpalmahotel.com/
SKOPJE: Hotel VICTORY
http://hotelvictoria.com.mk/
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295110-d602942-Reviews-Hotel_VictoriaSkopje_Skopje_Region.html
DURRES: Hotel BLEART
http://hotelbleart.com/index.php/en/
http://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g318866-d1145315-Reviews-Hotel_BleartDurres_Durres_County.html
PROPONOWANY PRZELOT:
1. 24APR WAW – VIE 10:35 – 11:55
2. 24APR VIE - TIA 12:45 – 14:20
3. 04MAY TIA – VIE 04:25 – 06:00
4. 04MAY VIE – WAW 07:25 – 08:40

