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Riviera Albaniei
Durres, Albania

Descriere Riviera Albaniei 3*, Durres, Albania
Albania, numită și paradisul secret al Europei, este o destinație atractivă pentru cei care iubesc marea, plaja și
nisipul fin, dar și pentru cei care sunt interesați să descopere cultura unei țări fascinante și mai puțin cunoscute de
turiști. În sejurul din Albania, momentele de relaxare pe plaja însorită, vor fi completate cu exerciții de energizare care
vă vor menține tonusul și excursii care vă vor încânta sufletul. De aceea, excursia noastră de 11 zile va îmbina

plaja pe nisipul fin, cu vizite în locuri mai puțin cunoscute: capitala Tirana, Berat, orașul celor 1000 de
ferestre, Durres și Kruja. Iar pentru cei care doresc să înceapă ziua cu o doză de energie, antrenorul Romeo
Străuț ne va însoți și ne va ajuta să ne dezvoltăm abilitățile fizice, să ne valorificăm potențialul.
Kolaveri Resort, locul unde vom fi cazați în sejurul în Albania, este foarte aproape de mare, într-o zonă cu pini
înalți și drepți care adaugă un aer răcoritor decorului estival.
Ziua 1: Întâlnire cu însoțitorul de grup, pentru plecarea spre Albania. Îmbarcare la aproximativ ora 17:00
pentru plecarea pe ruta Timișoara – Durres/Golem (aprox.872km).
Energizer în pauză cu Romeo Străuț
Ziua 2: Sosire aproximativ la ora 12:00. Cazare la hotel Kolaveri Resort 3*. Timp liber, seara cină.
Ziua 3: Salutul Soarelui cu Romeo Străuț. Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru odihnă și plajă, iar la
ora 19:00 vom pleca spre centrul localității Durres pentru un tur panoramic, pe parcursul căruia vom admira Turnul
Venețian, Promenada, Amfiteatrul (unul dintre cele mai mari descoperite până acum în Europa), Moscheea Fatih,
Zidul Venețian, Turnul lui Iustinian. Seara, cazare și cină la hotel de 3*.
Ziua 4: Stretching cu Romeo Străuț. Mic dejun. Timp liber, plajă. Cazare și cină.
Ziua 5: Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau, după masa de prânz (aproximativ ora 16:00), excursie
opțională în Kruja, un important centru istoric. Aici vom descoperi Cetatea cu același nume (bastion de rezistență în
războiul cu Imperiul Otoman). Pentru a ajunge la cetate, traversăm cel mai vechi și mai cunoscut bazar din
Albania, unde avem posibilitatea să cumpărăm suveniruri și antichități; în continuare, vizităm Muzeele de Istorie și
Etnografie.
Ziua 6: Respirație cu Romeo Străuț. Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru odihnă și plajă, cina iar la ora
18:30 plecăm într-un tur al capitalei Albaniei, Tirana. Se pot observa combinațiile clădirilor din al doilea război mondial
construite de italieni, clădirile construite de regimul comunist și cele moderne, construite recent. Vom vizita
Piața Skanderbeg unde se află Teatrul Național de Operă și Balet, Muzeul Național, Moscheea lui Ethem Beu
(una dintre puținele din lume pictate în interior), Turnul cu Ceas, Cetatea Tirana, Bulevardul Eroilor Naționali
care leagă Piața Skanderbeg de Universitatea Politehnică și Academia Artelor, Banca Naționala, Galeria
Artelor, un monument al independenței în Parcul Tineretului, Piramida, Palatul Congreselor, monumentul lui
Isamil Qemali (inițiatorul declarației de independență din anul 1912), un buncăr militar postat în centrul orașului încă
din perioada comunistă (Ish-Blloku, în albaneză).
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Ziua 7: Circuit training cu Romeo Străuț. Mic dejun. Timp liber iar, după masa de prânz (aproximativ ora
15:00), excursie opțională laBerat, orașul celor 1000 de ferestre. Este un superb oraș cu o cetate aflată în
Patrimoniul Mondial UNESCO. Vom vizita Muzeul Etnografic, Cartierul Gorica, Moscheea Regelui (cunoscută și ca
Moscheea Liderului), Moscheea Roșie și Muzeul Onufri.
Ziua 8: Alergare cu Romeo Străuț. Mic dejun. Timp liber, plajă. Cazare și cină.
Ziua 9: Mic dejun. La ora 09:00, plecare pe traseul Elbasan – Struga – Ohrid, traversând punctul vamal Qafe –
Thane, ajungem în Republica Macedonia in orașul-cetate Ohrid (supranumit Ierusalimul Balcanilor, cea mai renumită
localitate a Macedoniei, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO). Vom vizita Poarta de Sus (unica intrare în orașul
vechi, cu o frumoasă priveliște asupra cetății), Muzeul Ohridului, Biserica Sf. Sofia, Mănăstirea Sf. Clement,
Fortăreața lui Samuil, Biserica Sf. Ioan Kaneo (obiectivele se vizitează în funcție de timpul disponibil). Cazare la
hotel 3* în Ohrid. Energizer în pauză cu Romeo Străuț
Ziua 10: După micul dejun, se pleacă spre casă, nu înainte de a vizita Skopje, capitala Macedoniei. Vizităm
Piața Macedoniei, în perimetrul căreia se află o serie de statui, monumente și alte clădiri de mare importanță
națională, iar în mijlocul acesteia, statuia lui Alexandru Macedon, așezată pe un soclu înalt cu multe basoreliefuri
. Memorialul Maica Tereza este un alt obiectiv turistic important din Skopje. Podul de Piatră (Kameni Most), ridicat
peste râul Vardar, face legătura între Piața Macedonia din Orașul Nou și Orașul Vechi, între trecutul și prezentul
orașului Skopje. Vizităm vechiul bazar, apoi continuăm drumul spre casă, unde vom ajunge seara târziu.Energizer în
pauză cu Romeo Străuț.

Servicii incluse
• transport cu autocarul;
• 7 nopți cazare cu demipensiune tip buffet suedez în Kolaveri Resort 3* (sau similar);
• 1 noapte cazare cu mic dejun în Ohrid;
• excursie în orașul Durres cu însoțitor de grup (maxim 3 ore);
• vizită cu tur panoramic al orașului Tirana, Ohrid și Skopje;
• însoțitor de grup român;
• șezlonguri în Albania.

Servicii neincluse
• biletele de intrare la obiectivele turistice din program (excepție fac cele incluse în excursiile opționale);
• excursiile opționale;
• asigurarea medicală/storno
• supliment all inclusive 20 euro/pers/noapte la PERANDOR BEACH HOTEL;

Informatii utile
Notă:Oferta este valabilă pentru un grup de minimum 40 persoane. Prețul este valabil în limita locurilor disponibile.
Documentele necesare pentru călătorie: carte de identitate sau pașaport valabil minimum 6 luni de la data returului.
Pentru copii minori este necesar declaratie notariala pentru iesirea din tara si cazier judiciar.
Prețuri informative excursii opționale (minimum 20 participanți):
KRUJA - 45 euro/pers;
BERAT - 40 euro/pers;

Tip proprietate
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Apartament

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Autocar
Cazare
Demipensiune
Insotitor de grup
Activitati
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