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Zanim jednak wybierzemy się w tą niesamowitą podróż 
dowiedzmy się czegoś więcej o Albanii.

Albania jest to państwo leżące w południowo-wschodniej części Europy na Bałkanach. Jest ona 
jednym z założycieli Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego. Występuje tam klimat 
podzwrotnikowy. Ma 28 748 km^2 powierzchni. Jest to kraj muzułmański. Albania jest krajem 
górzystym, gdzie góry wraz z wyżynami zajmują 75%, a obszary leżące powyżej 1 000 m n.p.m. zajmują 
28,5% powierzchni kraju. Góry, które wznoszą się na terytorium Albanii są południowym przedłużeniem 
wielkiego, bałkańskiego łańcucha Gór Dynarskich. Stolicą tego państwa jest Tirana. Do jej sąsiadów 
należy: Grecja, Macedonia, Kosowo i Czarnogóra. W czerwcu, lipcu, lub sierpniu temperatura może 
tam nawet osiągnąć ponad 25 stopni celsjusza. 

Herb AlbaniiFlaga Albanii



  

Jeśli chodzi o roślinność występują tam przede wszystkim 
wiecznie zielone zarośla - makia, a poza zaroślami w Albanii 
rosną gaje oliwne i drzewa migdałowe. W górach do wysokości
 1 000 m n.p.m. rosną lasy dębowe z grabem, zaś wyżej 
roślinność należy do klimatu bardziej umiarkowanego, gdzie 
rosną lasy sosnowo-bukowe.

Makia Gaj oliwny Drzewa migdałowe

Las dębowo-grabowyLasy sosnowo-bukowe



  

Kuchnia Albańska

W kuchni albańskiej znajdziecie smaki 
tureckie i włoskie. W Albanii proces 
produkcji żywności nie jest jeszcze tak 
uprzemysłowiony jak w krajach zachodnich.  
Większość warzyw i owoców rośnie w 
promieniach słońca, przez co są bardzo 
aromatyczne i smaczne. Również jakość 
mięsa jest nieporównywalnie lepsza od 
polskiego.
Jeśli chodzi o ryby to w każdej restauracji 
możecie wybrać między rybami hodowlanymi 
 (peshk rezervati), które są większe i bardziej 
tłuste, a rybami dzikimi (peshk i eger), które 
są mniejsze, smaczniejsze, lecz trochę 
droższe.



  

Przykładowe dania albańskie:

Sałatka grecka/wiejska -  
sałatka z ruccoli, 
parmezanu lub mozzarelli i 
pomidorków koktajlowych

Sallate mikse – sałata, 
pomidory, ogórek, ser 
feta



  

Perime zgare – warzywa 
grillowane. Są to najczęściej 
cukinie, bakłażan, papryka 
osolone, polane oliwą z oliwek 
i octem balsamicznym.

Mish qengji – jagnięcina. W 
niektórych lokalach, gdzie 
przeważnie serwuje się 
mięso, można zamówić 
głowę jagnięcą. 



  

Supe pule – zupa na 
kurczaku, ale nie jak nasz 
rosół. Zazwyczaj jest z ryżem, 
z kawałkami kurczaka. Jest 
gęsta i biała.

Friture peshku – smażone 
owoce morza (krewetki, 
kalmary, ośmiorniczki itd)



  

Byrek – coś w stylu ciasta 
francuskiego nadziewanego 
szpinakiem, z twarogiem na 
słono, z mięsem mielonym i 
cebulą lub z dynią.

Ashure – rodzaj kaszy długo 
gotowanej z rodzynkami, orzechami, 
suszonymi owocami i cynamonem



  

Organizuję wycieczkę dla trzech grup turystów do Albanii, 
jednego z państw należących do basenu Morza Śródziemnego. 
Grupa zostanie podzielona na trzy kategorie formy 
wypoczynku, ponieważ każdy może mieć inne upodobania co 
do wyjazdu. Znajdzie się tutaj grupa dla:
- osób zainteresowanych wypoczynkiem masowym     
  (odpoczynek na plaży, zwiedzanie zabytków, zakupy),
- kwalifikowana (jazda na rowerach, sporty wodne, wspinaczki  
  górskie),
- agroturystyka ( forma wypoczynku zbliżona do wiejskich 
  stosunków, daleko od miast).



  

Zbiórka
Do Albanii wyruszamy dnia 09.07.2021 roku 
na tydzień. Zbierzemy się o godzinie 6.00 w 
Olsztynie na Dworcu Głównym. Następnie 
razem pojedziemy do Warszawy na lotnisko 
Chopina. Lot odbędzie się o 12.45. W 
Wiedniu będzie jedna przesiadka. 
Powinniśmy być na miejscu około godziny 
17.00. Osoba dorosła za lot musi zapłacić 
1300 zł, natomiast dziecko od 2 do 12 roku 
życia posiada 25% zniżkę.



  

Trasa lotu do Albanii



  

Jesteśmy na miejscu! :)

Kiedy już dolecimy na miejsce zatrzymamy się w mieście Tirana i 
zameldujemy się w hotelu Deluxe. W tym hotelu od razu mamy 
wykupione wszystkie serwowane dania, oraz bezpłatny parking. 
Cena wynosi 196 euro. Pokoje w miarę możliwości przydzielimy dla 
osób w podobnym wieku. Tam podzielimy się na wcześniej 
wymienione trzy grupy. 



  

Grupa 1 – wypoczynek masowy

Tutaj odbywa się forma 
odpoczynku, którą uwielbia 
większość wczasowiczów. Oto 
atrakcje, które dla Was 
przygotowaliśmy. 



  

Podczas naszego pobytu wybierzemy się nad Morze Śródziemne, jedną z 
głównych Atrakcji Albanii. Będziemy na dwóch wspaniałych plażach. Będzie to  
plaża Durres i Vlora. 

Morze Śródziemne w Albanii



  

Plaża Durres

Durres to jedno z najstarszych miast w 
Albanii, drugie pod względem liczby 
ludności oraz główny port kraju. Plaża w 
Durres jest piaszczysta, dość szeroka i 
długa, ma aż 6 km. Bywa często wybierana 
przez rodziny z dziećmi, ponieważ oferuje 
bezpieczne i łagodne zejście do wody, która 
na długim odcinku jest dość płytka.



  

Plaża Vlora
Około 20 kilometrów linii brzegowej z 
rozległymi plażami to doskonałe miejsce dla 
amatorów opalania i słonecznych kąpieli. 
Dzięki położeniu Vlory na styku dwóch mórz, 
miasto oferuje zarówno piaszczyste plaże z 
bardzo łagodnym zejściem jak i kamieniste, 
gdzie szybko robi się głęboko.



  

Jeżeli już wygrzałeś się na słońcu i popływałeś w Morzu Śródziemnym czas,na 
następne atrakcje. Teraz pokażę Wam zabytki, które zwiedzimy podczas pobytu w 
Albanii. 



  

Zamek Lekuresi Zamek Rozafa 

Będąc w Sarandzie, koniecznie trzeba wejść na 
zamek i zobaczyć Sarandę z góry. Na zamek 
można iść pieszo z Sarandy, droga w palącym 
słońcu nie będzie łatwa, a spacer potrwa około 
godzinę. Jednak widoki w stu procentach 
zrekompensują poniesiony trud. Na zamku 
znajduje się restauracja, więc będzie można 
odpocząć, zjeść i napić się czegoś dobrego. Dla 
mniej wytrwałych turystów pozostaje taksówka. 

Zamek wznosi się na skalistej górze, na 
południe od Szkodry, otoczony rzekami Buna 
i Drin. W przeszłości otoczony terenami 
podmokłymi, z własnym ujęciem wody był 
niezwykle trudny do zdobycia. Z uwagi na 
swoje strategiczne położenie wzgórze, na 
którym zbudowano zamek było zamieszkane 
od czasów antycznych. Na wzgórzu miała 
znajdować się twierdza iliryjska, opanowana 
przez Rzymian w 167 p.n.e. 



  

Saranda Embankment Kościół Saint Charalampos Orthodox

Zwiedzając Albanię warto zajrzeć do 
Sarandy.
Wzdłuż wybrzeża przebiega deptak z 
wieloma restauracjami i kawiarniami z 
miejscowymi specjałami.
Niestety plaża jest wąska i kamienista 
oraz często zanieczyszczona.

Kościół został założony w 1980 roku w Luton 
przez Charalampię Sakkę i Katinę 
Melanarkitis, których zapał i odwaga w 
założeniu greckiej wspólnoty zostały 
osiągnięte dzięki bardzo ciężkiej pracy.  
Budynek kościoła przeszedł poważne 
naprawy, jednak udało się stworzyć piękny 
kościół z wykonaną świątynią z uwielbieniem 
frontu i zainstalowanymi nowymi ikonami. 



  

Grupa 2 - turystyka kwalifikowana

Jeśli lubicie aktywny wypoczynek biegając, lub 
pływając w morzu z rybami to jest coś dla Ciebie. 
Oto kilka miejsc, które odwiedzimy.



  

Droga rowerowa przez Jezioro Ochrydzkie (wraz z Ochrydą 
w Macedonii), góry południowej Albanii, Gjirokastra, 
Butrint, Riviera Albańska, Tirana, Szkodra 



  

Rafting Group

Rafting w tym miejscu jest niesamowity. Panowie którzy będą Wam towarzyszyć mają 
bardzo duże doświadczenie. Wycieczka z atrakcjami, przejazd busem, lunch w lokalnej 
restauracji.



  

Spiranca Diving Center

Spiranca Diving Center to pierwsze certyfikowane 
centrum nurkowe otwarte w Sarandzie, oferujące 
różne usługi, począwszy od nurkowania z rurką, po 
nurkowanie, wycieczki wędkarskie i szkolenia 
nurkowe.



  

Grupa 3 - agroturystyka

Jeśli lubicie posiedzieć w ciszy i spokoju z 
dala od wszystkiego na łonie natury to jest  
rodzaj wypoczynku dla Was. Oto co możemy 
Wam zaoferować.



  

Thethi Paradise Farma Sotira 

Zarówno miejsce jest niesamowite, jak 
obsługa i jedzenie. Pokoje są prywatne domek 
w stylu, z głównego schroniska w środku, i 
restauracji gdzie masz wspaniały widok na 
całą wieś.

Obiekt Farm Stay Sotira położony jest w 
południowo-wschodniej części Albanii, 15 
km od miasta Leskovik. Na miejscu znajduje 
się bar i restauracja serwująca tradycyjne 
albańskie specjały. W okolicy można jeździć 
konno i łowić ryby.



  

Kiedy nasz tydzień zwiedzania dobiegnie końca o 10.00 wracamy do 
Polski, gdzie będziecie mogli opowiedzieć swojej rodzinie i 
przyjaciołom o swoich ciekawych przygodach. Mam nadzieję, że z tej 
wycieczki przyniesiecie masę pozytywnych wspomnień i przyjaźnie, 
które zawarliście podczas wycieczki przetrwają. Nie mogę się 
doczekać, aż zapiszesz się na nasz wyjazd. Nie pożałujecie. 
Zapraszamy i czekamy ! :)
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