8 - денний авіа тур: БАЛКАНИ: АЛБАНІЯ і ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
Без ПЛР тестів!
16 локацій: Тирана, Дуррес, Гірокастра, Блакитне Око, Месопотамія,
Саранда, Ксаміль, Бутринт, Борш, Вльора, Берат, Поградец, Охрид, Струга,
Радожда, Каліште
Детальна програма поїздки:
16.55 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль)
18:10 – прибуття до ТИРАНИ.
06
тра
(ЧТ)

Трансфер аеропорт – готель.
Поселення до готелю*** у центрі міста (двомісні
номери)
Знайомство з албанською кухнею в одному із затишних
ресторанчиків міста.

Сніданок. 09.00 – 14.00 – ТИРАНА. Оглядова екскурсія.
З давніх часів, ніби ховаючись від небажаних поглядів,
на заході Балканського півострова простягається «земля
Сканденберга і нащадків гірських орлів». У багатьох є
досить мізерні відомості про Албанію, але при її
відвідуванні приємно вражає відкриття самобутньої,
красивою, доброзичливою країни з чудовим кліматом.
Тирана не має великої кількості пам'яток, але вона
здатна підкорити своєю надихаючою сумішшю сучасної
інфраструктури, цивілізації та культурних цінностей, що
робить її унікальною.
07
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15.00 – Поселення до готелю ***/**** на узбережжі
Адріатичного моря у м. ДУРРЕС, що знаходиться у 40 км
від Тирани. Пляжна лінія Адріатичного моря в Дурресі
розтягнулася на 15 км. Пляжі мають сипучий білий пісок
і пологий вхід до моря. Досить часто глибина
починається лише після 50 метрів від берега. Дуррес –
це місто з багатовіковою історією. На початку XX століття
він навіть встиг побувати столицею Албанії. Тут
збереглося безліч пам'яток різних епох: амфітеатр для
гладіаторських боїв часів римського панування, руїни
фортеці з оборонними вежами - візантійською та
венеціанською, королівська вілла Ахмета Зогу - часів становлення незалежної Албанії в XX столітті.

Сніданок. 12.00 – 15.00 – ГІРОКАСТРА - місто під
охороною ЮНЕСКО на півдні Албанії, рідкісний приклад
добре збереженого міста часів Османської імперії.
Оглядова екскурсія. Назва в перекладі означає «срібна
фортеця», яка тут існує як мінімум з I ст. Проте сучасний
середньовічний замок з'явився у XIII столітті, після чого
місто стало розростатися. Вузькі мощені вулиці в'ються
навколо безлічі характерних кам’яних будинків-веж з
дахами зі сланцю. Це місто часто називають музеєм під
відкритим небом, адже приголомшливий стан його
архітектури зобов'язаний диктатору Енверу Ходжи, який понад 40 років зберігав Албанію в ізоляції
08 і направляв значні кошти у своє рідне місто.
тра
Далі через перевал Музіна ми їдемо на джерело
(СБ)
БЛАКИТНЕ ОКО, що є найгарнішим місцем на півдні
Албанії. Кришталево-чиста вода з яскравою синьою
«плямою» посередині, багатовікові, казкові дерева,
хащі гігантських смарагдових лопухів, серед яких
літають фантастичні бірюзові метелики. Все це робить
це місце по-справжньому чарівним і запам'ятовується
мандрівникам надовго!
По дорозі оглянемо монастир Святого Миколая, що був
заснований ще на початку VIII століття на місці
античного язичницького храму. На стінах монастиря збереглися унікальні барельєфи із
зображенням міфічних тварин! А сам монастир знаходиться у містечку під назвою МЕСОПОТАМІЯ!
18.00 – розміщення в готелі ***/**** у м. САРАНДА на березі Іонічного моря

Сніданок.
12.00 – 15.00 КСАМІЛЬ - одне з найпівденніших
курортних селищ Албанії, яке називають «албанськими
Мальдівами». Завдяки бірюзовій воді Іонічного моря і
білосніжним пляжам тутешні види насправді нагадують
Мальдіви і зовсім не асоціюються з Балканами. Ксаміль
є частиною національного заповідника БУТРИНТ, в
якому, окрім чудових стародавніх будівель, є
дивовижна алея, її багатовікові евкаліпти «пам'ятають»
Алі-Пашу, Наполеона, Байрона та інших видатних
особистостей. На нас чекає прогулянка по античному
місту, перші грецькі поселення на території якого
виникли ще в VI столітті до н.е., відвідування
венеціанського
замку
на
вершині
пагорба,
археологічний музей ...
На території Національного Парку знаходиться озеро
Бутринт, яке є одним з найбільших в країні. Крім того це єдине місце в Албанії, де добувають мідії, тому
практично в усіх місцевих тавернах і ресторанах можна
спробувати дивовижно смачні страви з морепродуктів!
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Після Бутринту ми їдемо до фортеці Лекурсі і замку, який
був побудований в 1537 році Султаном Сулейманом Пишним! На території замку є оглядовий
майданчик, з якого відкриваються чудові види на усе місто Саранда, безкрає Іонічне море і
грецький острів Корфу.
Ніч у готелі ***/**** у м. САРАНДА
Сніданок.
Подорож по південній АЛБАНСЬКІЙ РИВ'ЄРІ! Ми
проїдемо через мальовничий гірський перевал Логара,
який знаходиться на висоті 2000 метрів над рівнем
моря. По дорозі - зробимо зупинку в долині водоспадів,
яка знаходиться у славному містечку БОРШ, побуваємо
у середньовічній фортеці, яку побудував відомий
албанський правитель Алі-Паша Тепеленський.
Цитадель фортеці знаходиться у дуже мальовничому
місці, вода тут має дивовижний синьо-зелений колір, а
10 повітря наповнене ароматами гірського чаю, чебрецю та інших трав ...
тра
Крім того, з висоти пташиного польоту ми побачимо усе
(ПН)
південне узбережжя, на якому простягнулися
багатокілометрові пляжі Дермі і Хімари. Національний
Парк Логара розташовується в унікальній лісовій зоні,
яка немов нависає над двома морями: Іонічним і
Адріатичним.
Далі проїжджаємо через ВЛЬОРУ - місто, яке було
першою столицею незалежної Албанії, побачимо місце
зустрічі двох морів.
17.00 – розміщення у готелі***/**** у м. БЕРАТ.

Сніданок.
09.00 – 13.00 – БЕРАТ. Оглядова екскурсія. Крізь
похмурий комуністичний період в Албанії збереглося
лише два історичних старих міста - Гірокастра і Берат
(обидва - у спадщині ЮНЕСКО). І якщо Гірокастра
збереглася завдяки тому, що це було рідне місто
диктатора Енвера Ходжи, то Берат уцілів лише дивом.
Берат - це місто-музей, а його старовинна фортеця ледь не єдина в країні. При погляді на місто складається
враження, що місцеві жителі люблять світло більше за
інших. Таку ілюзію створює те, що у кожному з будинків у кілька разів більше вікон, ніж зазвичай.
Завдяки цій особливості Берат називають ще й «Містом тисячі вікон».
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16.00 – поселення до готелю **** у м. ПОГРАДЕЦ на албанському узбережжі Охридського озера
(ВТ)

- найглибшої (понад 300 м) водойми Балкан. Оглядова
екскурсія. Це один з найгарніших албанських курортів,
місто з багатою історією. Назва міста пов'язана зі
старовинною сербської фортецею. Курорт відомий
м'яким кліматом, чудовими гірськими пейзажами,
озером Охрід з рідкісною рибою коран. На курорті є
безліч пам'яток: національний парк Дрілона (на
території якого раніше знаходилася резиденція Енвера
Ходжі)
з
підземними
водними
джерелами,
християнська базиліка V століття, музей Лінської мозаїки, стародавній міст Голіку і, звичайно ж,
безліч сувенірних магазинів і ресторанів.
Сніданок.
10.00 – ОХРИД, МАКЕДОНІЯ. Оглядова екскурсія.
Стародавній
Охрид
відомий
незрівнянними
архітектурними пам'ятками. У 80-х роках минулого
століття його внесено до переліку ЮНЕСКО. Сьогодні
Охрид називають слов'янським Єрусалимом, адже на
македонському
узбережжі
Охридського
озера
розташовано 365 діючих православних церков.
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14.00 – поселення до готелю ***. Вільний час
Сніданок.
По дорозі до Тирани ми зробимо невелику зупинку в
мальовничому містечку СТРУГА, відомого своїми
мостами і поетичними вечорами!
Також буде можливість відвідати печерні монастирі
РАДОЖДА і КАЛІШТЕ
Обід.
Трансфер в аеропорт

13
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19.10 – виліт
22.20 – прибуття до Києва

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
Вартість: 380 євро. Включає:
✓
✓
✓
✓

Усі трансфери
готелі***/**** зі сніданками (2-місні номери)
туристичні податки у готелях (city-tax)
користування системою Аудіо-гід

On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Додатково:
➢ від 150€ - авіаквитки
➢ 10€ - Covid страхування (15€ - туристам від 60 р.)
➢ 10€ / день - екскурсійне обслуговування
(місцевий ліцензований гід)

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ ПРИМУСОВИХ
ПРОГРАМ!
Формування групи здійснюється до 15 квітня (за наявності місць)

