«Албанська відпустка»
Програма

В програмі можливі зміни з огляду на пандемію Covid-19.
День 1-й

●
●
●
●
●

06:30 - збір групи на з/д вокзалі Львова.
07:00 - виїзд групи.
Підсадка по маршруту: Стрий, Мукачево.
Перетин кордону.
Нічний переїзд до курорту Вльора, Албанія.

День 2-й

●
●
●
●
●

Прибуття на курорт Албанської Рів’єри.
Поселення в готель.
Вільний час.
Вечеря.
Ночівля.

День 3

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.

Факультативно пропонуємо:
Пропонуємо вечірню екскурсію: «Вльора – місце зустрічі двох морів» (8€).
Вльора – найпрекрасніший курорт Албанії. Щорічно сюди прагнуть потрапити безліч туристів,
адже саме в цьому місці зустрічаються два моря. Це місто обов’язково порадує мандрівників, які
цікавляться історією. Тут тісно переплелися й залишили свій відбиток грецька, римська та
турецька культури.

●
●

Вечеря.
Ночівля.

День 4-й

●
●

Сніданок.
Відпочинок на морі.

Факультативно пропонуємо відвідати:
Берат та Аполлонія (18€ + вх. квиток). Берат це місто-музей, одне з найдавніших і
мальовничих міст Албанії. Пишність міста складається з його природи і неповторної архітектури.
Місто налічує історію в більш ніж дві тисячі років. Берат - це цілий комплекс, який складається з
розташованого на горі замку й історичних кварталів, які знаходяться біля підніжжя гори. Це місце
створене для того, щоб ним захоплюватися. Тут не хочеться говорити, але хочеться слухати,
вбирати, запам'ятовувати, щоб повернутися додому в стані «просвітлення». Недалеко від Фіері
знаходиться стародавній порт Аполлонія, заснований греками з Іллірії. Археологічний парк
первозданного вигляду. Це був економічний і торговий центр і одночасно фортеця Адріатичного
басейну.

●
●

Вечеря.
Ночівля.

День 5-й

●
●

Сніданок.
Відпочинок на морі.

Факультативно пропонуємо відвідати:
Екскурсія в столицю Албанії Тирану, Національний парк Дайті та стародавню Крую
(40€/35€). Тирана - це столиця і найбільше місто в Республіці Албанія, її культурний, економічний
і політичний центр. Екскурсія починається з центральної площі під назвою Скандерберг. Зі сходу
площу як би обіймають височини гори Дайті. Поруч знаходиться справжній східний базар. Навряд
чи ви де-небудь на європейському континенті зможете знайти ще один такий. Ринок дуже
колоритний, тут можна не тільки купити оригінальні сувеніри, а й глибше зрозуміти міську
культуру Тирани. Далі піднімемося по Сучасній канатній дорозі на гору Даіті.
Круя - місто, зведене ще в середньовіччі на вершині гори Сари-Салтиков. Це місто було столицею
національного героя Албанії Георгія Кастриоти, названого Скандербегом (тобто Олександром - на
честь Олександра Макендонского), який в середині 15 століття вперше в історії Албанії підняв над
фортецею Круя прапор повстання проти османського панування, - червоне полотнище з чорним
орлом, яке і до цього дня є національним прапором країни.

●
●

Вечеря.
Ночівля.

День 6-й

●
●

Сніданок.
Відпочинок на морі.

Факультативно пропонуємо відвідати:
Гірокастр та Райскі пляжі містечка Ксаміль (25€) – Екскурсія на цілий день. Розпочнемо
нашу екскурсію із зустрічі зі стародавнім Гірокастром. 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. А в завершення ми відвідаємо Ксаміль– 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. Час для відпочинку на
морі.

●
●

Вечеря.
Ночівля.

День 7-й

●
●

Сніданок.
Відпочинок на морі.

Факультативно пропонуємо відвідати:
Острів Сазан і Печера Хаджі Алі (20€ + вх. квиток). Острів Сазан чудово розташований в
місці, де ніжно зустрічаються Адріатичне й Іонічне моря. Будучи найбільшим островом в Албанії
площею 5,8 кв. Км, Сазан виглядає як окрема частина півострова Карабурун, а також є воротами
в затоку Вльори. Вся морська територія тут є частиною Карабурун-Сазанського морського парку.
Де вас чекає прекрасний пляж. Печера Хаджі Алі є найбільшою на албанському узбережжі та має
висоту склепінь близько 60 метрів. Всередині знаходиться озеро, колір води в якому просто
незабутньої краси. Глибина озера досягає 10 метрів, а сама печера досягає 100 метрів в довжину.
У цього грота особлива історія, а її красу ми рекомендуємо вам побачити на власні очі.

●
●

Вечеря.
Ночівля.

День 8-й

●
●
●
●
●
●
●

Сніданок.
Звільнення номерів до 12:00.
Вільний день.
Відпочинок на морі.
16:30 - збір групи.
17:00 - виїзд з Албанії.
Нічний переїзд.

День 9-й

●
●
●

Перетин кордону.
Можливість висадки по маршруту: Мукачево, Стрий.
Вечірнє прибуття у Львів.

