
TIRANA

Durr s

Hľadáte dovolenku v zatiaľ nepoznanej 
krajine  Albánsko ako nová veľmi rýchlym 
tempom sa rozvíjajúca turistická destiná-
cia ponúka kompletnú škálu zaujímavostí 
cestovného ruchu - od množstva antic-
kých, ale i iných historických a kultúrnych 
pamiatok, cez nádherné pláže panenské 
i moderné, až po horské oblasti s krištá-
ľovo čistými divokými riekami stvorenými 
pre ra ing. Aj napriek dlhodobo pretrvá-
vajúcim predsudkom o Albánsku z minu-
losti, je v súčasnosti maximálne bezpeč-
nou a bezproblémovou krajinou.

Oficiálny názov Albánska je Republika Shqip ria. 
Je to malá krajina na balkánskom polostrove, 
ktorá na severozápade hraničí s Čiernou Horou, na 
severovýchode s provinciou Kosovo, na východe 
s Macedónskom a na juhu s Gréckom. Západná 
časť Albánska leží na pobreží Jadranského mora 
a juhozápadnú časť obmýva Iónske more. Albán-
sko vyniká rozmanitou a nádhernou prírodou s mi-

ALBÁNSKO

130

nimálnym množstvom civilizačných zásahov. Je to 
prevažne hornatá krajina. Asi 70  územia tvoria 
vysoké hory, na severe tzv. Albánske Alpy. Najvyš-
ší vrch je Korab 2751 m. Nížiny sa nachádzajú len 
v úzkom pobrežnom páse. Je známe jazerami - 
Skadarské jazero na hranici s Čiernou Horou a na 
hranici s Macedónskom sú dve jazerá Ochridské 
a Prespanské. Albánci hovoria albánskym jazy-
kom, ktorý má pôvod v ilýrskom jazyku. Predko-
via Albáncov boli Ilýri a Albánci sa pokladajú za 
jeden z najstarších národov Európy. Od r. 1469 do  
r. 1912 patrilo Albánsko pod Osmanskú ríšu, od r. 
1912 do r. 1946 bolo kráľovstvom. Po 2. svetovej 
vojne bolo pod komunistickou diktatúrou Envera 
Hodžu a stalo sa najizolovanejšou krajinou v Eu-
rópe. Pád totality a demokratické voľby v roku 
1990 urýchlili ekonomický vzostup vo všetkých 
oblastiach vrátane cestovného ruchu. Vybudo-
vali sa nové cesty, hotely. Investovalo sa tu veľa, 
hlavne talianskeho kapitálu. Najväčšie mestá sú 
Tirana – hlavné mesto (780.000 tis. obyvateľov), 
Durr s (Drač) - najväčší lodný prístav a Skadar - 
historické mesto na brehu Skadarského jazera. 
Albánci sú veľmi priateľskí a pohostinní, zvyknutí 
sa svojím hosťom venovať. Albánska kuchyňa 
je typicky mediteránska a balkánska, so silným 
tureckým vplyvom, gyros – najobľúbenejšie 
jedlo (pečená baranina resp. jahňacina podávaná 
s chlebom pita), mäso na rošte, čevabčiči, šalá-
ty s olivami, syry feta. Národným alkoholom je 
rakija, vyrábaná najčastejšie z hrozna. Albánske 

pobrežie sa vyznačuje typicky stredomorskou 
klímou, teplými a suchými letami a vlhkými zi-
mami. Pobrežie Jadranského mora je dlhé cca 
200 km. Nachádzajú sa tu najväčšie a najkrajšie 
široké piesočnaté pláže Albánska. Najznámejšie 
sú Dračská riviéra (v dĺžke cca 30 km) a pláže 
v okolí miest Sh ngjin, Lezh  a Vlor . Na pobreží 
Iónskeho mora sú to pláže v okolí letoviska Sa-
randa (oproti Korfu).

DURR S
Mesto na pobreží Jadranského mora, známe svo-
jimi historickými pamiatkami, múzeami, atrak-
ciami a divadlami. Medzi najvýznamnejšie z nich 
patrí najväčší starorímsky amfiteáter na Balkáne 
a kúpele (z 2. storočia pred n.l.), stará pevnosť, 
Archeologické múzeum s vynikajúcimi zbierkami 
z historických artefaktov. Dnes je Durr s hlavným 
prístavným mestom Albánska, s častými linkami 
trajektov z Talianska a Čiernej Hory. Dračský záliv 
je známy svojou plážou GOLEM, ktorá sa tiahne 
v dĺžke cca 30 km. Je obľúbená medzi turistami 
a rovnako vyhľadávaná obyvateľmi Tirany. Pozdĺž 
celej pláže je množstvo hotelov, rekreačných víl, 
reštaurácií, barov, nočných klubov, ktoré počas 
letných mesiacov ponúkajú rušný nočný život.
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LETECKÁ A INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Pripravili sme pre Vás 8-dňové pobytové zájazdy z odletového miesta Bratislava do Tirany (TIA). Lety sú zabezpečené lietadlami leteckej spoločnosti Albawings a sú vybavené najmodernejšou aviatikou a špičkovými technickými 
systémami. Pobyty na 8 dní z Bratislavy budú odlietať každý piatok od 26.6. do 28.8.2020. Priamy let z Bratislavy do Tirany trvá približne 1 hod. 20 min., transfer z letiska do strediska Durr s približne 40 minút.

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA

TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) 
Odlet z BTS - TIA 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre  
„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky

Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Pobytová taxa osoba  
od 2r./pobyt

Cestovné poistenie  
osoba/deň

Osoba od 2r. Dieťa do 2r. A1* A3*

235 € 180 € 50 € 15 € 2,80 € 3,40 €
* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5.
V cene leteckej dopravy je zahrnuté: spiatočná letecká preprava Bratislava – Tirana – Bratislava, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
Spiatočná letecká doprava bez pobytu vrátane letiskových, bezpečnostných a servisných poplatkov: osoba od 2r. 395 € (cena nezahŕňa palivový príplatok a transfer).
Upozornenie: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou.

Program 8-dňových pobytov individuálnou dopravou:
1. deň:  piatok - príchod do letoviska, ubytovanie v ubytovacom zariadení po 14:00,
2. - 7. deň: pobyt pri mori, voľný program s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch,
8. deň: piatok - uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 10:00, resp. podľa 

pokynov recepcie), odchod z letoviska.

Do Albánska sme pripravili pobyty individuálnou dopravou. Časové pásmo je rovnaké ako na Slovensku. Pre vstup do Albánska je potrebný platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, platný minimálne 3 mesiace po 
návrate. Pokiaľ sa rozhodnete cestovať vlastným autom odporúčané trasy sú:

Rak sko  Slovinsko  Chorvátsko  Čierna Hora  Albánsko
Viedeň – Graz – Maribor – Zagreb – Split – Dubrovnik – Budva – Stari Bar – Sukobin – hraničný prechod Muriqan – Skadar – Lezh  - Durr s

Ma arsko  Srbsko  Čierna Hora  Albánsko
Budapešť – Beograd – Čačak – Užice – Prijepolje – Bjelo Polje – Podgorica – Tuzi – hraničný prechod Hani i Hotit – Skadar – Lezh  - Durr s

Program 8-dňových leteckých zájazdov:
1. deň:    odlet z Bratislavy, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7. deň:                  pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., deň:                                  uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

TERMÍNY 8-DŇOVÝCH POBYTOV INDIVIDÁLNOU DOPRAVOU
5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

PRÍPLATKY
Povinné príplatky Príplatky

Pobytová taxa  
osoba od 2r./pobyt

Cestovné poistenie osoba/deň
A1* A3*

15 € 2,80 € 3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5. 



8 DNÍ LETECKY 8-DŇOVÉ POBYTY 
3.7.-10.7. 12.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-10.7.

26.6.-3.7. 28.8.-4.9. 10.7.-28.8. 11.9.-18.9. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 10.7.-28.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 675 735 785 400 450 510 560
FM zľava 33% 452 492 526 268 302 342 375
dosp. os. príst. 618 669 711 340 383 434 476
1. dieťa 2-5,99r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
*1. dieťa 6-11,99r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
1. dieťa 6-11,99r. príst. 483 516 543 220 248 281 308
2. dieťa 2-11,99r. príst. 483 516 543 220 248 281 308
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné prí-
platky: viď informácie na strane 131. Príplatky: izba v hlavnej časti 30 €/os., izba 1/1 (1/2 SINGLE USE) 52 €/noc. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. 
Izba 1/1 (1/2 SINGLE USE) LEN NA VYŽIADANIE. *1. dieťa 6-11,99r. príst. ZDARMA - LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB. Ceny a informácie o doprave - strana 131. 

132

ALBÁNSKO DURRËS

OFICIÁLNA KATEG RIA : **** 

POLOHA: na Dračskej riviére, v časti nazý-
vanej Golem • cca 10 km od centra mesta 
Durr s (Drač) • cca 40 km od Tirany a le-
tiska Rinas 

POPIS A PLÁŽ:  moderný hotelový komplex 
pozostáva z viacerých budov • súčasťou 
hotelového komplexu Fafa je aj budova 
depandansu, ktorá sa nachádza v jeho 
bezprostrednej blízkosti • rozprestiera sa 
pri širokej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
na vlastnej hotelovej pláži pre hostí hote-
la zdarma (2 ležadlá a 1 slnečník/izba) • 
sprchy na pláži

VYBAVENIE: klimatizované spoločné 
priestory • recepcia • reštaurácia • aperitív 
bar • reštaurácia a la carte •  WiFi v spo-
ločných priestoroch aj na izbách (zdarma) 
• otvorený bazén so sladkou vodou pre deti 
i dospelých • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
v obm. počte zdarma • terasa • relaxačný 
bazén • fitness • masáže (za poplatok) • 
bar pri pláži (za poplatok) • bezplatné par-
kovanie • klienti ubytovaní v depandanse 
využívajú všetky služby hotelového kom-
plexu

HOTEL GRAND BLUE FAFA      

od 268 € DIEŤA ZDARMA 
DO 12

LETENKA PRE 
DIEŤA OD 99 €

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 33% do 31.12.

30% do 31.1. 28% do 29.2. 20% do 31.3.

depandans
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ALBÁNSKODURRËS

UBYTOVANIE:  • klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej resp. dvoch príste-
liek (rozťah. gauč resp. kreslo) • kúpeľňa so 
sprchou/WC • fén • LCD TV • chladnička • 
trezor • WiFi • balkón • izby v hlavnej ho-
telovej časti komplexu v blokoch A,B,C (za 
príplatok) • časť izieb (s označením BMS) 
bočný výhľad na more 

STRAVA: služby ALL INCLUSIVE 

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • vodné 
športy na pláži • v okolí obchodíky, kaviar-
ničky, reštaurácie

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, ve-
čere - formou bufetu • 10:00 - 22:00 - 
v all inclusive bare ponuka čapovaných 
resp. rozlievaných alko a nealko nápo-
jov miestnej výroby (voda, nealko, pivo, 
víno, koňak, rakia) • 16:30 – 17:00 
malé popoludňajšie občerstvenie

ALBÁNSKO



8 DNÍ LETECKY 8-DŇOVÉ POBYTY 
3.7.-10.7. 5.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-10.7.

26.6.-3.7. 28.8.-4.9. 10.7.-28.8. 11.9.-25.9. 4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 10.7.-28.8.
dĺžka pobytu 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní
dosp. os. zákl. lôž. 595 625 655 290 370 400 430
FM zľava 30% 417 438 459 203 259 280 301
dieťa 2-11,99r. zákl. lôž. 513 535 558 218 278 300 323
dosp. os. príst. 550 575 601 247 315 340 366
1. dieťa 2-5,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
*1. dieťa 6-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
1. dieťa 6-11,99r. príst. 439 455 472 160 204 220 237
2. dieťa 2-5,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA
2. dieťa 6-11,99r. príst. 439 455 472 160 204 220 237
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie so službami ALL INCLUSIVE, služby delegáta, DPH. Pri leteckých zájazdoch je cena vrátane spiatočnej letenky a transferu. Povinné 
príplatky: viď informácie na strane 131. Príplatky: morská strana 21 €/os. Upozornenie: dieťa ZDARMA platí len povinné príplatky. Izba 1/1 (1/2 SINGLE USE) LEN NA 
VYŽIADANIE. *1. dieťa 6-11,99r. príst. ZDARMA - LEN V OBMEDZENOM POČTE IZIEB. Ceny a informácie o doprave - strana 131.
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ALBÁNSKO DURRËS

OFICIÁLNA KATEG RIA: ***

POLOHA: na Dračskej riviére, v časti nazývanej 
Golem • cca 10 km od centra mesta Durr s 
(Drač) • cca 40 km od Tirany a letiska Rinas • 
spojenie s centrom mesta miestnou dopravou 
alebo taxíkom

POPIS A PLÁŽ: obľúbený menší hotel  patrí do 
hotelovej siete Harmonia • priamo pri širokej 
piesočnatej pláži, v najkrajšej časti letoviska • 
ležadlá a slnečníky na vlastnej hotelovej pláži 
pre hotelových hostí zdarma (2 ležadlá a 1 sl-
nečník/izba)

VYBAVENIE:  reštaurácia s terasou • výťah 
• all inclusive bar na pláži • klienti  využívajú 
všetky služby susedného hotela ALBANIAN 
STAR - recepcia (trezor zdarma) • aperitív bar 
• reštaurácia • terasa • konferenčná miest-
nosť• WiFi v spoločných priestoroch (zdarma) 
• otvorený bazén so sladkou vodou • ležadlá pri 
bazéne zdarma • bezplatné parkovanie (obm. 
počet miest) • bar na pláži   

UBYTOVANIE:  jednoducho zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej resp. 
dvoch prísteliek • sprcha/WC • SAT TV • chlad-
nička • balkón • izby orientované na morskú 
stranu za príplatok 

STRAVA: služby ALL INCLUSIVE (plná penzia 
s all inclusive nápojmi počas dňa) • strava po-
dávaná v reštaurácii htl. ALBANIAN STAR 

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • vodné 
športy na pláži • cca 3x v týždni živá hudba 
a albánsky folklórny večer • v okolí reštaurácie, 
kaviarničky a obchodíky

od 203 €

HOTEL AKILEDA    

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, ve-
čere - formou bufetu • 10:00 - 22:00 - 
v all inclusive bare ponuka čapovaných 
resp. rozlievaných alko a nealko nápojov 
miestnej výroby (voda, nealko, pivo, biele/
červené víno, rakia, koňak) • 16:00 – 
17:00 malé popoludňajšie občerstvenie

hotel AKILEDA

DIEŤA ZDARMA 
DO 12

LETENKA PRE 
DIEŤA OD 99 €

PRE
RODINY

SUPER 
CENA

FIRST MINUTE
ZĽAVA 30% do 31.12.

27% do 31.1. 25% do 29.2. 20% do 31.3.
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KRUJA/TIRANA – hlavné mestá 
minulosti a súčasnosti.

Celodenný výlet do hlavného mesta Tirany 
a historickej Kruje, rodného mesta národ-
ného albánskeho hrdinu Georga Kastrioti 
Skanderbega. Návšteva  atraktívneho 
stredovekého bazáru nachádzajúceho sa 
v meste Kruja. Obed v typickej reštaurácií. 
Cesta do Tirany. Návšteva Národného 
historického múzea. Návšteva Hodinovej 
Veže, ktorá sa počas svojej 200 ročnej 
existencie stala symbolom mesta a náv-
števa Mešity Ethem Bey. 

BERAT – výlet do mesta 1001 okien
Návšteva Beratskej pevnosti postavenej 
na skalnatom kopci po ľavej strane rieky 
Osum. Návšteva chrámu Sv tého Mikulá-

ša, ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum 
venované Onufrimu. Onufri bol jeden z naj-
významnejších maliarov v Albánsku v 16. 
storočí. 

Apollonia/Vlora/Orikum 
– kultúrne poklady albánskej riviéry

Výlet do starobylého mesta, najvýznam-
nejšieho archeologického centra v krajine, 
ktoré bolo založené v roku 588 pred naším 
letopočtom Grékmi z Korintu.  Apollonia sa 
neskôr stala slobodným rímskym mestom 
a vyvinula sa do kultúrneho centra umenia. 
Návšteva druhého najv čšieho prístavného 
mesta Vlore, kde môžete vidieť Pam tník 
Nezávislosti, ktorý stojí na Námestí vlajky, 
Pam tník Ismaila emala, prvého vod-
cu albánskeho štátu,  Národné Mú zeum, 
Mešitu Muradiut postavenú v roku 1542 
a vyhliadku s názvom Kuz-Baba, ktorá je 
postavená na kopci s výhľadom na mesto. 
Presun na turistické miesto zvané „Stude-
ná voda“ s prestávkou na kávu. Presun do 
oblasti Orikum, ktorá je významným prísta-
vom s množstvom vykopávok a ruín. Voľný 
program.

SKADAR/LEZHE– kolíska “Albánskej 
kultúry”

Výlet do mesta SKADAR, návšteva Archeo-
logického a Etnografického múzea, kde sa 
nachádza starý typický dom s tradičnými 
motívmi. Návšteva katedrály Sv tého Šte-
fana, ktorá bola v 19. storočí jednou z naj-
v čších katedrál na Balkáne. Prehliadka 

mesta a návšteva pevnosti Rozafa, ktorá 
bola postavená v 3. storočí pred naším 
letopočtom, ktorú obopínajú 3 rieky: Dri-
ma, Kira a Bojana. Obed v Rybej reštaurácii 
na pobreží Skadarského jazera. Návšteva 
hrobky národného hrdinu Skanderbega 
v meste Lezhe.

POGRADEC/SVETI NAUM/OHRID – 
užite si perly Balkánu

Celodenný výlet do mesta Pogradec, ktoré 
leží pri jazere Ohrid a je obklopené poliami 
a malebnými pohoriami. Návšteva kláštora 
Sv tého Nauma, vybudovaného na skal-
natom výbežku nad jazerom.  Sv tý Naum 
bol liečiteľ a „divotvorca“ z 10. storočia, 
ktorého práce sa nachádzajú na freskách 
vo vnútri kaplnky venovanej archanjelom 
Michaelovi a Gabrielovi. Obed v miestnej 
reštaurácií. Odchod do mesta Ohrid, kde 
môžete vidieť napríklad sochu Sv.  Cyrila 
a Metoda, Dolnú bránu, Národné múzeum 
Ohridu, Kostol Sv. Sofie, Rímsky amfiteáter, 
Hornú bránu, Kostol Sv. Klementa a Sv tej 
Matky božej, Ikonovú Galériu, Pevnosť Cára 
Samoila, Plaoshniku a prejdete sa taktiež 
obchodným centrom Ohridu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY


