Wycieczka z Durres: Berat oraz winiarnia
Cobo
Berat - miasto „tysiąca okien” oraz
winiarnia Cobo
Przejazd autokarem do miasta Berat i wejście do
twierdzy wybudowanej na szczycie wzgórza na lewym
brzegu rzeki Osum. Można tu między innymi
podziwiać pozostałości po 2 meczetach
wybudowanych przez Turków, kilka cerkwii oraz 1
Kościół Katolicki. Wejście do odrestaurowanej
Katedry Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, w której mieści się słynne muzeum dedykowane Onufremu,
najsłynniejszemu XVI wiecznemu pisarzowi ikon z Albanii. Tutaj będziemy podziwiać oryginały ikon
autorstwa Onufrego, jego syna i innych znanych twórców oraz zapierający dech w piersiach ikonostas i
bogatą kolekcję przedmiotów liturgicznych. Przejazd do miejsca, skąd można podziwiać „Miasto Tysiąca
Okien”, czyli dawną dzielnicę muzułmańską MANGALEM, dzięki której Berat został wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy też dzielnicę dedykowaną chrześcijanom GORICA.
Opcjonalnie wizyta w Meczecie Królewskim oraz TEKE – dawnym miejscu spotkań Derwiszy. Kolejno czas
wolny. Opcjonalnie lunch w tradycyjnej restauracji. Wyjazd poza miasto. Wizyta w winiarni ÇOBO. Podczas
zwiedzania winiarni możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o procesie produkcji wina. Na koniec
zwiedzania odbywa się degustacja wina, połączona z poczęstunkiem (albańskie tradycyjne sery oraz lokalnie
uprawiane słynne oliwki z Beratu). Powrót autokarem do hotelu. Minimalna liczba osób 10.
Cena zawiera: Przejazd klimatyzowanym autokarem + opieka polskojęzycznego pilota. Wejście do Twierdzy
w Beracie. Wejście do Muzeum Onufrego na terenie twierdzy. Degustacja i poczęstunek w winiarni Cobo.
Cena nie zawiera: Lunch (opcjonalnie) – około 10€/osobę. Wejście do Meczetu Królewskiego oraz Teke –
1€/osobę za całość.
Cena: 210 zł/os., dziecko do lat 12: 115zł

Wycieczka z Durres: Durres i Fabryka
koniaku
Durres i Fabryka koniaku
Program wycieczki: 1. Przejazd do centrum Durres. 2.
Spacer promenadą nadmorską, dalej wzdłuż murów z
czasów bizantyjskich do amfiteatru z czasów
rzymskich (II w. n.e.) oraz przejście na centralny plac
miasta z głównym meczetem. 3. Czas wolny,
możliwość wizyty na miejskim targowisku owocowowarzywnym. 4. Dla chętnych zwiedzanie Muzeum
Archeologicznego. 5. Wizyta w największej w Albanii
fabryce alkoholu Skenderbeu, założonej w 1933 roku. 6. Powrót autokarem do hotelu. W centrum Durres
można poczuć klimat starożytnego miasta, dawniej zwanego Dyrrachium. W zabytkowym śródmieściu
podziwiać można nie tylko zabytki, które tam się znajdują, ale także niesamowite budowle znajdujące się
dookoła takie jak np. Pałac Króla Zogu. W fabryce Skenderbeu oprócz zwiedzania będzie możliwość
degustacji wszystkich produkowanych tu alkoholi (koniaki, a w tym słynny koniak Skenderbeu, wina, rakija,
likier pomarańczowy i ziołowy) oraz poczęstunek tradycyjnymi albańskimi przekąskami.
Cena zawiera: przejazd autokarem, opieka polskojęzycznego pilota, wejście do fabryki alkoholi wraz ze
zwiedzaniem, degustacją alkoholi i poczęstunkiem
Cena: 115 zł/os., dziecko do 12 lat 70 zł/os.

Wycieczka z Durres: Macedonia i Jezioro
Ochrydzkie
Macedonia i Jezioro Ochrydzkie
Program wycieczki: 1. Przejazd do Macedonii przez
słynne albańskie miasta: Elbasan i Pogradec. 2.
Przejazd do Klasztoru św. Nauma, zwiedzanie. 3. Rejs
łodziami do źródeł rzeki Czarny Drin. Czas wolny,
opcjonalnie lunch w lokalnej restauracji. 4. Przejazd do
miasta Ochryda. Zwiedzanie z przewodnikiem miasta i
jego licznych zabytków, a w tym między innymi:
pomnik Św. Cyryla i Metodego, Dolna Brama, Muzeum
Narodowe, Cerkiew Św. Zofii, Amfiteatr z czasów Helleńskich, Górna brama. Dla chętnych: Twierdza Cara
Samuela, Galeria Ikon, Cerkiew Św. Jana Teologa, Cerkiew Św. Pantelejmona i Klimenta, Plaosznik. 5. Powrót
autokarem do hotelu. Po drodze do Macedonii można podziwiać przepiękne krajobrazy górzystej Albanii.
Granica albańsko-macedońska znajduje się nad pięknym Jeziorem Ochrydzkim. Klasztor św. Nauma
położony jest na malowniczym klifie skalnym tuż przy brzegu Jeziora. Święty Naum był mnichem i
uzdrowicielem, a momenty z jego życia można zobaczyć na malowniczych freskach wewnątrz położonej na
dziedzińcu Klasztoru małej Cerkwii dedykowanej Świętym Archaniołom – Michałowi i Gabrielowi.
Zwiedzanie kończy się w Centrum Ochrydy, gdzie warto zakupić słynne “Perły Ochrydzkie" - naszyjniki lub
bransoletki misternie wykonane z rybich ości.
Cena: 230 zł/os., dziecko do 12 roku 140 zł/os.

Wycieczka z Durres: Tirana, Kruja, góra
Dajti
Tirana, Kruja, góra Dajti
Program wycieczki: 1. Przejazd do położonego wysoko w
górach miasta Kruja. 2. Wizyta w zamku i zwiedzanie
muzeum poświęconego Skanderbergowi. Dla chętnych
wizyta w Muzeum Etnograficznym. 3. Przejście na słynny
turecki bazar. Czas wolny. Opcjonalnie lunch w lokalnej
restauracji. 4. Przejazd w stronę Albanii. 5. Wjazd jedyną
w Albanii kolejką gondolową na górę Dajti (1613 m
n.p.m.). 6. Przejazd do centrum Tirany na Plac
Skanderberga. 7. Spacer po centrum miasta - budynek
Muzeum Narodowego, budynek Opery i Baletu oraz 200 letnia Wieża Zegarowa. Wejście do meczetu Ethem
Bej. 8. Wizyta w Bunk’Art . 9. Spacer pod słynną Piramidę Envera Hoxhy. 10. Przejście do dzielnicy Bloku dawnej dzielnicy prominenckiej komunistycznej Tirany. Koniec spaceru pod domem Envera Hoxhy. Czas
wolny. 11. Powrót autokarem do hotelu. Kruja to miasto, w którym urodził się, żył i walczył z Turkami
największy albański bohater narodowy - Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Podczas wycieczki przewidziana jest
zwiedzanie zamku, na terenie którego znajduje się muzeum poświęcone Skanderbegowi. Turecki bazar
zlokalizowany jest w centrum Kruji. Tutaj wszystkie sklepy wykonane są z drewna i oferują bogaty wybór
staroci, rękodzieł, wyrobów ze srebra oraz wszelkich pamiątek z Albanii. Z góry Dijati można podziwiać
przepiękny widok położonej w dole Tirany, pospacerować w Parku Narodowym Góry Dajti, a także napić się
kawy w kawiarni z przepięknym, panoramicznym widokiem na okolicę. Budynek Muzeum Narodowego
ozdobiony jest słynną, przepiękną mozaiką przedstawiającą lud albański. Z kolei meczet Ethem Bej to jeden z
najstarszych zabytków Tirany. Bunk’Art to kompleks bunkrów z czasów panowania reżimu komunistycznego
na czele z długoletnim przywódcą Albanii Enverem Hoxha. Albańczycy stworzyli tutaj swoiste muzeum
czasów, o których jednak większość z nich chciałaby całkowicie zapomnieć.
Cena zawiera: przejazd autokarem, opieka polskojęzycznego pilota, przejazd w obie strony gondolową
kolejką górską na Górę Dajti, wstęp do meczetu Ethem Bej, wstęp do Bunk'Art; cena nie zawiera: - lunch ok. 10 € / osoba - wejście do Muzeum Skanderberga - wejście do Muzeum Etnograficznego w Kruji
Cena: 185 zł/os., dziecko 12 lat 95 zł/os.

Wycieczka z Durres: Miasto Vlora, półwysep
Karaburun. Rejs statkiem
Spotykanie przed hotelem. 1. Przejazd autokarem do
miasta Wlora, które jest drugim co do wielkości
portem i jednym z największych miast Albanii. 2.
Opcjonalnie wejście na punkt widokowy, skąd można
podziwiać przepiękną panoramę miasta oraz Zatoki
Wlorskiej i półwyspu Karaburun, spacer na Plac Flagi,
pod Pomnik Niepodległości, wizyta w Narodowym
Muzeum Niepodległości oraz wejście do XVI
wiecznego meczetu Muradie. 3. Około południa wsiadamy na statek, który zabierze nas w rejs wzdłuż
półwyspu Karaburun. Półwysep Karaburun to największy półwysep w Albanii. Ma powierzchnię 62 km2,
długość 16 km i szerokość około 4,5 km. Półwysep to obecnie rezerwat przyrody a jego część to do dzisiaj
baza militarna. Obok półwyspu jest punkt gdzie Morze Adriatyckie łączy się z Morzem Jońskim. Ze statku
zobaczymy również jaskinię pirata Haxhi Ali. Kolejno zwiedzimy teren wyspy Sazan, która do niedawna była
bazą militarną marynarki wojennej. Linia brzegowa wyspy ma 15 km a na zachodnim wybrzeżu mieszczą się
40 metrowe klify skalne. Odpoczniemy również na prywatnej plaży, gdzie można się poopalać oraz
popływać w krystalicznie czystej wodzie. 4. Powrót do Wlory, przejazd do hotelu. Minimalna liczba osób 10.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem + opieka polskojęzycznego pilota, rejs statkiem (na
statku można zjeść lunch); cena nie zawiera: opcjonalny lunch - 10euro/osobę. Wejście do muzeum
Niepodległości we Wlorze
Cena orientacyjna: 230 zł/os., dzieci do 12 lat 115 zł/os.

Wycieczka z Wlory: Berat i Apollonia
Berat i Apollonia
Program wycieczki: 1. Przejazd w kierunku Cytadeli. 2.
Zwiedzanie Cytadeli oraz Muzeum Ikon Onufrego
znajdujące się w katedrze Zaśnięcia Najświętszej Marii
Panny. 3. Zwiedzanie dawnych dzielnic muzułmańskich
Mangalem i Gorica. 4. Zwiedzanie parku
archeologicznego Apollonia. 5. Powrót autokarem do
hotelu. Podczas tej wycieczki można zobaczyć
przepiękne albańskie krajobrazy - malownicze góry,
nad którymi króluje ośnieżony szczyt Tomor, niczym
opiekun starożytnego miasta Berat. Pierwsze
zachwycające miejsce zwiedzania to cytadela, z której podziwiać można panoramę na miasto i rzekę
znajdujące się poniżej. Ta albańska cytadela jest jedną ze starszych i największych znajdujących się w
Europie. Muzeum Ikon Onufrego poświęcone jest głównie pracom samego Onufrego, jego syna oraz innym
słynnym twórcom. Muzeum znajduje się wewnątrz katedry Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na terenie
twierdzy w Beracie. Dawne dzielnice muzułmańskie Mangalem i Gorica znajdują się przy rzece Osum. Niska,
kamienista zabudowa i wąskie uliczki wyglądają, jakby były przyklejone do brzegu góry. Dzielnica ta wpisana
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto Apollonia jest aktualnie parkiem archelogicznym,
zlokalizowanym na zachodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Apollonia była ważnym ośrodkiem
kulturowym, założonym w VI wieku przed naszą erą. Miasto było cenione wśród wielkich osobowości
antycznego Rzymu, takich jak słynny filozof i orator Cyceron.
Cena zawiera: przejazdy, opłata za wejście do Muzeum Ikon Onufrego, lokalny przewodnik, opłaty lokalne;
cena nie zawiera: - opcjonalnie lunch 10 € / osoba - opłaty za wejście do Parku Archeologicznego Apollonia
Cena: 165 zł/os., dzieci do 12 lat 95 zł/os.

Wycieczka z Wlory: Miasto Wlora i
Przełęcz Llogara
Miasto Wlora, Przełęcz Llogara, Riwiera
Albańska
Program wycieczki: 1. Przejazd do Wlory 2. Spacer pod
Pomnik Niepodległości znajdujący się na Placu Flagi,
wizyta w Muzeum Niepodległości. 3. Spacer po Parku
Narodowym Llogara. Opcjonalnie lunch. 4. Przejazd na
plażę Drymades. Czas wolny przeznaczony na kąpiel i
plażowanie. 5. Powrót autokarem do hotelu. Wlora to
drugi co do wielkości port w Albanii, można tam
podziwiać uroki dużego miasta, między innymi Pomnik Niepodległości znajdujący się na Placu Flagi i
Muzeum Niepodległości. Parku Narodowego Llogara został założony w latach 70 XX wieku i od zawsze był
popularnym miejscem wakacyjnych wypraw dla lokalnej ludności oraz zagranicznych turystów. Przełęcz
Llogara wznosi się na wysokość 1000 metrów. Jest to pas wysokich gór Ceraunia łączących Dolinę Dukat na
północy z regionem Himara po południowej stronie. Niedaleko przełęczy Llogara znajduje się przełęcz
Cezara nazwana tak na cześć Juliusza Cezara, który tą trasą przebył marsz w pogoni za Pompejuszem. Postój
lunchowy przewidziany jest w lokalnej restauracji z tradycyjną albańską kuchnią. Oprócz pysznego jedzenia
można podziwiać tam zapierające dech w piersiach pejzaże górskie oraz niezapomniany krajobraz Riwiery
Albańskiej. Plaża Drymades jest pierwszą plażą Morza Jońskiego i znajduje się u podnóża gór llogarskich.
Cena zawiera: przejazdy, wstęp do muzeum, lokalny przewodnik, opłaty lokalne; cena nie zawiera: opcjonalnie lunch 10 € / osoba
Cena orientacyjna: 140 zł/os., dzieci do 12 lat 95 zł/os.

Wycieczka z Wlory: Półwysep Karaburun - wycieczka
statkiem
Program wycieczki: 1. Wyjazd w stronę portu we
Wlorze. 2. Rejs statkiem wzdłuż Półwyspu Karabrun. 3.
Czas wolny na plaży przeznaczony na kąpiel oraz
wypoczynek. 4. Powrót statkiem do portu. Opcjonalnie
lunch. 5. Powrót autokarem do hotelu Półwysep
Karaburun to największy półwysep Albanii, ma obszar
62 kilometrów kwadratowych - 16 kilometrów długości
i około 4 kilometrów szerokości - teren jest trudno
dostępny i niezaludniony. Cały półwysep jest Parkiem
Narodowym, a niektóre jego części należą do strefy
wojskowej. Otaczające półwysep wody morskie tworzą część Narodowego Parku Morskiego KaraburunSazan. Niedaleko od Półwyspu Karaburun znajduje się obszar, w którym spotykają się wody Morza
Jońskiego oraz Morza Adriatyckiego. Podczas rejsu zobaczyć można owianą tajemnicą wyspę Sazan,
największą wyspę Albanii, która cały czas jest bazą wojskową. Wybrzeże wyspy Sazan ma 15 kilometrów
długości, a w niektórych jego miejscach klify osiągają nawet 40 metrów wysokości. Klimat Sazanu jest
nietypowy dla Albanii - to podzwrotnikowa flora, charakterystyczna dla krajów Północnej Afryki. Postój
przewidziany jest przy jaskini Haxhi Aliu, nazwanej tak na cześć legendarnego albańskiego pirata, którego
jaskinia była kryjówką. W tej okolicy znajduje się piękna, mała plaża, a tutejsze wody są krystalicznie czyste.
Cena zawiera: przejazdy, wstępy, lokalny przewodnik, opłaty lokalne; cena nie zawiera: - opcjonalnie lunch
10 € / osoba
Cena 115 zł/os., dzieci do 12 lat 70 zł/os.

Wycieczka z Wlory: Zvernec-Kanine:
Laguna Narta
Zvernec-Kanine: historia i piękno natury
przy Lagunie Narta
Program wycieczki: 1. Przejazd do wyspy Zvernec
położonej na Lagunie Narta. 2. Wizyta w kościele
Świętej Marii. 3. Wizyta w kościele w Marmiro. 4.
Opcjonalnie lunch. 5. Przejazd na wzgórze z
pozostałościami zamku Kanina. 6. Powrót autokarem
do hotelu. Krajoznawcza wycieczka na wyspę Zvernec
położonej na lagunie Narta. To wiecznie zielona wyspa
z monasterem pochodzącym z XIV wieku, który jest najciekawszym zabytkiem kulturalnym tego regionu.
Kościół Świętej Marii jest fantastycznie zachowanym przykładem kościoła Bizantyńskiego, otoczonym przez
urokliwą zieleń. Kościół w Marmiro zwanym jest "Matką" Monasteru Zvernec. Konstrukcja kościoła w
Marmiro fascynuje po dzisiejsze czasy. Ze szczytu wzgórza z atrakcyjnymi pozostałościami po zamku Kanina
rozlega się przepiękny widok, rozciagający się od Morza Adriatyckiego po Dolinę Vjosa oraz malowniczy
obszar Myzeqe. Najstarsi mieszkańcy okolicy Kaniny mówią, że przy budowaniu zamku pracowało aż pięć
pokoleń: Ilirowie, Rzymianie, Wenecjanie, Bizantyjczycy oraz Ottomanie. Archeologiczne wykopaliska z lat
1971-1977 pokazały, że teren ten był zamieszkały od I wieku p.n.e., a z biegiem stuleci zmieniło się w
miasto z fortyfikacją i zamkiem z 18 wieżami.
Cena zawiera: przejazd, wstępy, lokalny przewodnik, opłaty lokalne; cena nie zawiera: - opcjonalnie lunch 10
€ / osoba
Cena: 140 zł/os., dzieci do 12 lat 70 zł/os.

