
«Албанія… місце зустрічі двох морів»
Програма

День 1-й

08:00 - збір групи. ●

08:30 - виїзд групи в Сербію. ●

Переїзд по території Румунії, Сербії. ●

Поселення в транзитний готель на території Сербії.●

Ночівля.●

День 2-й

Ранній сніданок.●

Звільнення номерів. ●

Переїзд по території Сербії та Македонії. ●

За умови швидкого проходження кордону факультативно пропонуємо:
Екскурсія по м. Охрид (трансфер - 10€, трансфер і оглядова екскурсія - 15€), яке внесене
до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. 
Багато туристів називають Охрид найпрекраснішим містом Македонії. Протягом декількох століть
він був столицею стародавнього Македонського держави. Сучасний Охрид - найпопулярніше місто
на всьому Балканському півострові. Його історія налічує більше 2500 років. У вільний час
пропонуємо відвідати Охридське озеро - головну визначну памятку міста. Містечко Охрид
розташовне на березі однойменної водойми, площею 358 квадратних кілометрів і глибиною до
288 метрів. Це найстаріше і найглибше озеро на всьому півострові, з'явилося воно 5 мільйонів
років назад. Озеро цікаве унікальною ендемічною екосистемою, і в цьому схоже на Байкал або
Танганьїку. 

Переїзд в Албанію – країну двох морів. ●

Адже природа щедро нагородила Албанію: країна лежить уздовж двох морів - Адріатичного й
Іонічного.

Переїзд на крурорт Саранда. ●

Поселення в готель.●

Ночівля в готелі.●



День 3,4,5,6

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

Факультативно пропонуємо:
"Албанський вечір" - незабутній вечір з танцями і музикою (дор. - 30€, діти до 12 років -
15€). Наш вечір розпочнеться о 20:00. З готелю ми вирушимо до замку Лекурсі, звідки
відкривається панорамний вид на місто Саранда. Замок був побудований на початку 17 століття і
розташований на пагорбі на висоті 600 м. над рівнем моря. З оглядового майданчика Ви зможете
помилуватися приголомшливими видами не тільки на затоку і Іонічне море, але і на берегову
лінію грецького острова Корфу, розташованого на протилежному боці. У цій автентичної
атмосфері Ви зможете насолодитися прекрасним ввечором, куштуючи традиційні страви та
місцеве вино під поліфонічні звуки албанської музики. Якщо у Вас виникне бажання, Ви зможете
приєднатися до виконання! І відчуєте себе справжнім албанцем! Албанський народний
поліфонічний спів включено в список «Шедеврів усної і нематеріальної культурної спадщини
людства» ЮНЕСКО. Після вечері нас чекає прогулянка по набережній Саранди, де Ви зможете
придбати сувеніри ручної роботи.
Корфу (Греція) - одноденний тур на один з найкрасивіших островів (дор. - 70€, діти до
12 років - 35€, в ціну включено трансфер на поромі Саранда - Корфу - Саранда.). Після
сніданку ми відправимося на поромі з порту м. Саранда на грецький острів Корфу. Дорога займе
близько 40 хвилин. Місто Корфу, особливо його стара частина, є одним з найчарівніших і
романтичних місць в Греції. Це місто - приклад венеціанського і візантійського мистецтва,
зачаровує своїми вуличками і панорамними видами. Далі нас чекає екскурсія в Ахиллион,
улюблений палац імператриці Сісі. Далі ми відвідаємо старий місто Керкіра, оточений двома
древніми фортецями. Пізніше, коли ми повернемося в місто, у нас буде час на покупки і обід.
Після обіду ми повернемося в порт і попливемо на поромі назад в Саранду.
Екскурсія в Гірокастр і «Блакитне око» (дор. - 35€, діти до 12 років - 18€). Чарівний старий
центр м. Гірокастр знаходиться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це середньовічне місто з
цікавою архітектурою, розташоване на пагорбі з видом на долину і гори, дозволить Вам
зануритися в минуле Албанії. Поїздка в Гірокастр прекрасна. Після прибуття ми потрапимо в
фортецю, звідки відкривається панорамний вид на місто. Тут же знаходиться і музей зброї. Далі,
після невеликої прогулянки по вузьких, мощених бруківкою, вуличках, ми відвідаємо
етнографічний музей, розташований у колишньому будинку батьків диктатора Енвера Ходжі, де
зможемо отримати повне уявлення про те, як жили люди в епоху завоювання Османської імперії.
Після вільного часу для самостійного знайомства з містом і прогулянки по магазинах, ми
вирушимо до прилеглого озера і спробуємо делікатеси даного регіону. На зворотному шляху ми
зупинимося в національному парку «Блакитне око», в тіні дерев доберемося до кришталево
чистого джерела під тією ж назвою (5 хвилин), де з глибин землі піднімається 900 м. куб. води в
хвилину. Якщо залишиться час перед поверненням в Саранду, ми влаштуємо невеличкий кавовий
брейк в ресторані, розташованому в парку на березі швидкої річки.
"День, наповнений історією і археологією" - Бутринт і Замок Лекурсі (дор. - 25€, діти до
12 років - 15€). Любителі історії та археології, приєднуйтесь до нас для досліджень руїн
стародавнього міста Бутринт. Бутринт знаходиться в 18 км. на південь від м. Саранда і є
справжньою перлиною стародавнього світу. Історія міста проходить крізь різні періоди, що
охоплюють 2500 років. Парк, входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з
найважливіших археологічних пам'яток в країні, де були знайдені різні артефакти і споруди, що
датуються від бронзового століття аж до 19 століття. До сьогоднішніх днів зберігся ряд великих



пам'ятників, включаючи міські стіни, баптистерій храм пізньої античності, велика базиліка, театр і
венеціанський замок. Прогулянка по парку дає уявлення про те, наскільки значущим було це
місто в минулі «дні слави» і яке вигідне у нього було місце розташування. Через морську протоку
Ви зможете побачити і замок Алі-Паші. На зворотному шляху ми зупинимося на обід у замку
Лекурсі, розташованого на вершині пагорба, з приголомшливим видом на р. Саранда, острів
Корфу і Іонічне море. Раніше замок був військовим гарнізоном, побудованим турецькими
солдатами в 17 столітті для здійснення контролю всіх основних доріг, що перетинаються в м.
Саранда. Замок складається із зміцнювальних стін, що утворюють квадрат, двох круглих веж і
однієї прямокутної біля західної стіни.
Пропонуємо трансфер на курорти Ксаміль (10€)  - південне містечко країни, розташоване
на березі блакитного Іонічного моря. За колір води і природну красу, курорт Ксаміль
часто називають - «Албанські Сейшели». Розглядаючи фото узбережжя Ксаміль, дійсно
думаєш, що це якийсь райський острів в далекому теплому океані.
Пляж Dhermi Beach (10€). Недалеко від Вльори розташований пляж , який залишить у
вас найяскравіші враження: білий пісок і найчистіша прозора смарагдова вода на тлі
найкрасивіших високих гір, в оточенні сосен. Все це змусить вас раз і назавжди
закохатись у це місце, де найромантичніші заходи сонця у всій Албанії!!!

Ночівля в готелі.●

День 7-й

Сніданок.●

Звільнення номерів. ●

Переїзд по території Сербії. ●

Поселення в транзитний готель в м. Белград.  ●

Ночівля.●

День 8-й

Ранній сніданок. ●

Переїзд по території Угорщини. ●

При наявності вільного часу пропонуємо екскурсію: 
Прогулянка по Дунаю на кораблику в Будапешті (20€) - під час екскурсії перед Вами
відкриється панорама, яка вважається частиною Всесвітньої культурної спадщини: 9 мостів через
Дунай, фортечна гора з Королівським палацом, а також набережна у святковій ілюмінації. 

Нічне прибуття у Львів.●




