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    Albánia, a Balkán Riviérája
1. nap Indulás  a  kora  reggeli  órákban,  folyamatos  utazás  Szerbián
keresztül, rövid pihenőkkel. Út közben a metropolita világváros,  Belgrád
látnivalóival ismerkedünk: A vár megtekintése  (Kalemegdan), séta a helyi
Váci utcán (Knez Mihajlován), szabad program. Szállás elfoglalása Szerbia
térségében.

2. nap Reggeli után indulunk Albániába. Délután érkezés Shkodër városába, rövid séta a városban, itt található az
ország  legnagyobb  katolikus  istenháza,  a  Szent  István-székesegyház  és  a  legnagyobb  stadionja,  a  Loro  Borici
Stadion. Szabad program. Majd az esti órákban szállásunk elfoglalása Albánia tengerparti városában. 

3. nap Szabad  program,  pihenés  a  tengerparton.  Fakultatív  program  lehetőség: Kirándulás  Tiranába,  Albánia
fővárosába: Szkander bég tér, Nemzeti Történelmi Múzeum. A kirándulás díja: 15 euro (min. 25 fő esetén)

4. nap Reggeli után Albánia 2. legnépesebb városában, Durres-ben városnézés, mely legnagyobb látványossága a római
kori amfiteátrum. Délután szabad program, pihenés a tengerparton.

5. nap  Szabad program, pihenés a tengerparton.  Fakultatív program lehetőség: Berat  felé indulunk, amelyet az
"ezer ablak" városának is neveznek.  A múzeumváros 2008-ban felkerült az UNESCO világörökségek listájára.  Fő
látnivalók:  Kala,  a  fellegvár,  Ikon  Múzeum,  katolikus  templomok  és  iszlám  mecsetek,  Osum folyóparti  épületek,
műemlékek. Folytatva utunkat az Ardenicai kolostornál pihenünk meg. Az egykoron Szűz Mária születése-templomnak
keresztelt templom gyönyörű környezetben, egy hegytetőn található. Visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 25
euro (min. 25 fő esetén)

6. nap Reggeli után Macedónia felé folytatjuk utazásunkat. A csodaszép  Ohridi tónál tartunk egy rövid pihenőt.
Kristálytiszta vize, képeslapra illő strandja hamar szerethetővé teszi a „macedón tengert”, ahogyan a helyiek nevezik.
Kevesen  tudják,  hogy  a  kontinens  egyik  legöregebb  és  legmélyebb  tava,  ráadásul  az  UNESCO  világörökségi
helyszíneinek  egyike.  Csónakázási  lehetőség,  városnézés  Ohridban.  Innen tovább utazunk  Skopje városába.  Rövid
városnézés, majd szállás elfoglalása Makedóniában.

7. nap: Reggeli után Szerbián keresztül utazunk vissza Magyarországra. Érkezés a késő esti órákban.

Hotel**/*** félpanzió
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák)

május
október

június
szeptember

július
augusztus

Részvételi díj 119.800 Ft/fő 125.900 Ft/fő 132.900 Ft/fő
Üdülőhelyi illeték 3.800 Ft/fő 3.800 Ft/fő 3.800 Ft/fő

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 6 éj szállás, 6 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem
tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a fakultatív kirándulások, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. 
Egyágyas felár 25.200 Ft/fő

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás 430 Ft/fő/nap. 
Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.

További fakultatív programok (min. 25 fő esetén):  
- Reggeli után Kruja városában Szkander bég várának megtekintése, mely háromszor is ellenállt a török támadásoknak, csakis a bég 
halálát követően sikerült bevenniük azt. Méltán tekintenek a helyiek az albán hősiesség és az ellenállás szimbólumaként erre a 
helyre. Ezután az úgynevezett „öreg bazár” macskaköves utcáin szerezhetjük be különleges kézműves termékeinket, ez Albánia 
legöregebb bazárja. Útban a szállás felé egy rövid pihenőt tartunk Preza váránál. A négy saroktornyos vár történetét is 
megismerhetjük, miközben a várból letekintve gyönyörű panorámában lesz részünk. Visszautazás a szállásra. A kirándulás díja 15 
euro/fő

Útiokmány  
Albánia, Montenegró utazáshoz szükséges:  kártyás   személyi igazolvány (a személyi igazolványnak a beutazástól számított 3
hónapig érvényesnek kell lennie.)


