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1. DAN: torek, 19.08.2014  
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po avtocesti mimo Beograda, Niša in Skopja do makedonskega bisera 
Ohrida - čudovitega mesta na severovzhodni obali Ohridskega jezera, ki se ponaša z izjemnimi naravnimi 
lepotami in edinstveno klimo ter številnimi kulturno zgodovinskimi spomeniki. Staro mesto jedro s številnimi 
sakralnimi objekti je prava zakladnica kulture in je od leta 1979 vpisano na Unescov seznam svetovne kulturne 
dediščine. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev. 
2. DAN: sreda, 20.08.2014   NP Galičica (po želji) 
Po zajtrku vožnja ob jezeru do vasi Trpejca in nato še do približno 1400m visoko ležečega izhodišča, od koder 
se v spremstvu lokalnega vodnika podamo na 3-4 urni pohod po NP Galičica. Po vzponu na najvišji vrh  Magaro 
(2200m), od koder je zelo lep razgled na Ohridsko in Prespansko jezero, vrnitev na izhodišče. Vožnja do hotela. 
Prosto za kopanje. Večerja in nočitev. 
3. DAN: četrtek, 21.08.2014   Gorski masiv Jablanica (po želji) 
Po zajtrku vožnja do izhodišča (1200m) za pohod po gorskem masivu Jablanica. Po osvojitvi najvišjega vrha -  
Crni kamen (2257m) vrnitev na izhodišče (5 ur hoje v obe smeri). Vožnja do Ohrida. Sledi nekaj prostega časa 
za kopanje ali panoramski sprehod po starem mestnem jedru ter ogled znamenitosti Ohrida: Cerkev sv. Sofije, 
rimskega amfiteatra, Pantelejmona, Samuelove trdnjave… Večerja in nočitev. 
4.dan: petek, 22.08.2014  
Po zgodnjem zajtrku vožnja preko mejnega prehoda Radožda do mesta Elbasan - Neokastra, ki je tesno 
povezan s Srbsko in Črnogorsko zgodovino. Krajši postanek za panoramski ogled in osvežitev, nato vožnja do 
Valone. Nastanitev, večerja in nočitev. 
5. DAN: sobota, 23.08.2014  (NP Logora - po želji) 
Zajtrk. Vožnja do prelaza (1100m), izhodišča za (3-4 urni) pohod na najvišji vrh NP Logora, Qures (2018m).  Po 
osvojitvi vrha vrnitev na izhodišče in vožnja do parkirišča pri samostanu Sv. Mihaela. Sledi predvidoma 15 
minutni sprehod do prijetne prodnate plaže, kjer si bomo nekaj časa vzeli za kopanje in osvežitev. Vrnitev v 
hotel. Večerja in nočitev. 
6. DAN: nedelja, 24.08.2014   
Po zajtrku vožnja do Orikuma, nekoč antičnega mesteca. Krajši postanek za ogled, nato vožnja do zanimivega 
bora, ki ga je narava oblikovala v zastavo. Po osvežitvi vrnitev v hotel. Prosto za kopanje. Večerja in nočitev. 
7. DAN: ponedeljek, 25.08.2014  (Berat - po želji) 
Zajtrk. Vožnja do Berata, po mnenju mnogih najlepšega albanskega mesta. Mesto-muzej, ki je prav tako pod 
zaščito Unesca, je razdeljeno na tri dele: Kalaja oz. zgornji grad, Gorica - predel pod mestnim obzidjem ter 
Mangalem ali Mesto tisočerih oken, kot ga še imenujejo. Ogled. V povratku postanek v ilirski Apoloniji (6 st.pnš) 
za krajši ogled. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev. 
 
 
 
 
 
 

 



 
8. DAN: torek, 26.08.2014  (Gjirokastro - po želji) 
Po zajtrku vožnja do Sarande, enega od najlepših obmorskih krajev v Albaniji. Panoramski ogled. Nadaljujemo  
z vožnjo do Gjirokastra. Zanimivo mesto-muzej, ki je od leta 2005 pod zaščito Unesca je do danes ohranilo 
videz mesta »otomanskega tipa« Ogled nekaterih znamenitosti: impozantne trdnjave, Zakateve hiše, 
Etnografskega muzeja (rojstne hiše Enverja Hodže),... Vrnitev v Valono. Večerja in nočitev. 
9. DAN: sreda, 27.08.2014   
Zajtrk. Prosto za kopanje in samostojne aktivnosti. Večerja in nočitev. 
10. DAN: četrtek, 28.08.2014  
Zgodnji zajtrk in vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih večernih urah. 
 
 
 
CENA:  630€ (pri udeležbi min 35 potnikov)                
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 9x polpenzion v hotelih *** nacionalne kategorije v 1/2 twc, 
- vse zunanje oglede, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja.  
Doplačila po želji:  
- enoposteljna soba - 160€ 
- doplačila na licu mesta - vstopnine v sakralne objekte in muzeje ( predvidoma 25€) 


