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ALBANIJA ZA PD ZZV CELJE 

Albanija ima izjemne potenciale za razvoj turizma. Območja neokrnjene narave, številni kulturno zgodovinski razlogov 
zakaj Albanija postaja vse bolj privlačna destinacija... 

  
1.dan: 19.07.2011, torek 

Odhod posebnega avtobusa iz dogovorjenega mesta, predvidoma ob 01.00 uri. Vožnja po avtocesti mimo Zagreba do Dubrovnika. 
Po ureditvi mejnih formalnosti na črnogorski meji vožnja mimo Budve in Petrovca do mejnega prehoda Hani i Hoti, kjer vstopimo  v 
Albanijo. V kraju Koplik zapustimo glavno cesto in s kombiji nadaljujemo vožnjo do mesta Theti. Nastanitev v bungalovih-penzionih, 
večerja in nočitev. 
2.dan: 20.07.2011, sreda (predvidoma 8 - 9 ur hoje) 

Po zajtrku sledi celodnevni pohod. Pot nas bo iz Theti-ja (1100 mnv) najprej vodila do prevoja Čafa Pess (2150 mnv), nato pa še na 
vrh Arapi (2350 mnv). Vrnitev po isti poti. Večerja in nočitev.  
3.dan: 21.07.2011, čertek  (predvidoma 6 ur hoje) 

Po zajtrku nas čaka pohod iz doline Thethi v dolino Valbona. Do prevoja Čafa Valbona (1966 mnv) potrebujemo predvidoma tri ure 
hoje in še dodatni dve uri do vasi Valbona. Nastanitev po privatnih hišah. Večerja in nočitev. 
4.dan: 22.07.2011, petek 

Zgodnji zajtrk. Transfer do mesta Bajram Curri, kjer se bomo vkrcali na trajekt. Po predvidoma dve urni atraktivni vožnji bomo 
prispeli v Koman, kjer nas čaka avtobus. Vožnja do Kruje, enega izmed najlepših albanskih mest. Ogled muzeja Skenderbega, 
etnografskega muzeja in zanimive tržnice. Nadaljujemo z vožnjo do Tirane, glavnega albanskega mesta. Po panoramskem ogledu 
mesta vožnja z gondolo do atraktivne lokacije v NP Dayti, kjer se nastanimo. Večerja in nočitev. 
5.dan: 23.07.2011, sobota  

Po zajtrku vožnja do NP Logora, s postankom za osvežitev in kopanje v Ionskem morju. Nastanitev, večerja in nočitev. 
6.dan: 24.07.2011, nedelja (predvidoma 4-5 ur hoje) 

Zajtrk. Vožnja do prelaza (1200 mnv), izhodišča za pohod na najvišji vrh NP Logora, Qures (2018 mnv). 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 osvežitev. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. 
7.dan: 25.07.2011, ponedeljek  

Po zajtrku vožnja ob obali do vasi Himara. Po kopanju nadaljujemo z vožnjo preko prelaza Gjere do Ghjirokastra. 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)… Nastanitev, večerja in nočitev.  
8.dan: 26.07.2011, torek (predvidoma 7 ur hoje, oz. 5 ur za tiste, ki ne osvajajo vrha) 

Zgodnji zajtrk. Vožnja s kombiji do kraja Polican, izhodišča za pohod. Pot nas bo vodila med gorskima masivoma Dhembeli in 
Nemerička, zmogljivejši pa bomo osvojili še vrh Dhembelit (2050 nmv). Spust skozi tipično albansko vasico Leushe (900 mnv) do 
mesta Permeti. Nastanitev, večerja in nočitev. 
9.dan: 27.07.2011, sreda  

Po zajtrku vožnja do Tepelen, zanimivega mesta s katerim je povezana legenda o Ali paši Tepelenu. Po postanku nadaljujemo z 
vožnjo 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. Nastanitev, večerja in nočitev. 
10.dan: 27807.2011, četrtek (predvidoma 8- 9 ur hoje) 

Po zgodnjem zajtrku nas čaka celodnevni pohod po pogorju Tomori, najdaljši in hkrati najbolj atraktiven pohod. Z minibusi se bomo 
odpeljali do približno eno uro vožnje oddaljenega izhodišča pri pastirski koči in izviru (1100mnv). Sledi krožna pot z osvojitvijo vrha 
»Baba Musrafa« oz. Cafa Partizan (2416 mnv), po legendi »svetega vrha«. Vrnitev v Berat. Večerja. Nočna vožnja proti Sloveniji. 
11.dan: 29.07.2011, petek   

Vožnja preko mejnega prehoda Kafasan-Radožda mimo Struge, Kičeva, Gostivarja in Skopja proti Sloveniji. Predviden prihod v 
opoldanskih urah. 

 
CENA: 670€, pri udeležbi min 40 oseb 
Cena vključuje: 

-  avtobusni prevoz na predvideni relaciji; 
-  9 x usluge polpenziona v hotelih*** 1/2 twc in penzionih ter bungalovih (preprosta nastanitev, ponekod 1/4 twc); 
-  vse zunanje in notranje oglede sakralnih objektov, ki so v programu navedeni; 
-  najem lokalnih in planinskih vodnikov;  
-  4x organizacija transferja (Gjirokastro - Polican, Berat - Uzuraf, Thethi – Koplik, Valbona - Bajram Curi); 
-  1x vožnja s trajektom;  
-  stroške organizacije, priprave in vodenja izleta. 
Doplačila po želji:  

-  skupinsko dopolnilno nezgodno zavarovanje. 
 

 


