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Bałkańska przygoda – Albania, 
Macedonia, Czarnogóra i Kosowo 

 
 
Trasa: Tirana – Ochryda – Park Narodowy Mavrovo – Galicznik – 
Kanion Matka – Skopje – Wodno – Prisztina – Szkodra – Budva – 
Kotor – Stary Bar – Kruja – Tirana – Berat – Apollonia – Ardenica – 
Tirana 

 
Albania, Czarnogóra, Kosowo i Macedonia – to perły Bałknaów. Nasza wycieczka stwarza doskonałą 
okazję, by odkryć tą część Europy, która zalicza się do najmniej znanych i najrzadziej odwiedzanych. 
Tymczasem, warto tu zajrzeć, bo kraje te są inne od pozostałych, żyjące według własnych kryteriów. 
Albania to kraina kontrastów, o uderzającym ogromie różnorodności, z dziewiczymi plażami na 
południu, gwarem i kolorytem wybrzeża oraz tajemniczą, odrobinę niedostępną, górzystą północą. 
Macedonia to kwintesencja Bałkanów, z całym ich urokiem i problemami.To kraj, w którym miesza się 
ze sobą kultura Wschodu i Zachodu, chrześcijaństwo z islamem, a na ulicach usłyszeć można wiele 
różnych języków. Z pewnością warto przełamać stereotypy i odkryć nieznane, odwiedzając ten rejon 
Europy, zanim zostanie on zdeptany przez turystów. 
 
 

Największe atrakcje:  

 Ochryda i jezioro Ochrydzkie 

 Największy na Bałkanach Park Narodowy Mavrovo 

 Bałkańskie stolice: Skopje i Tirana 

 Budva i Kotor – perły Czarnogóry 

 Magiczne jezioro Szkoderskie 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Tirana (-/-/-) 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie i (możliwość dolotu z lotnisk krajowych). Przelot do Tirany. Transfer 
do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 
 
Dzień 2 Tirana – Ochryda (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd przez malownicze tereny Albanii do Macedonii. Pobyt nad jeziorem ochrydzkim i 
wizyta przy bajkowo położonej Cerkwi św. Jana Teologa w Kaneo. Następnie zwiedzanie Ochrydy 
(UNESCO): poznamy najważniejsze zabytki miasta: cerkiew św. Zofii z freskami z XI wieku, cerkiew 
św. Pantelejmona, XIV-wieczną cerkiew św. Jana z Kaneo, ruiny twierdzy cara Samuela z X-XI wieku, 
ruiny starożytnego teatru, Muzeum Ikon. 
 
Dzień 3 Park Narodowy Mavrovo – Galicznik – Kanion Matka – Skopje (S/-/-) 
Wizyta w malowniczo położonej wsi Galicznik, która znajduje się na terenie największego na Bałkanach 
Parku Narodowym Mavrovo. Wieś słynie z wciąż żywego folkloru. Wizyta w lokalnym muzeum, gdzie 
zapoznamy się ze słynną na całe Bałkany tradycją organizowanych tutaj wesel. Następnie, zwiedzanie 
położonego nad rzeką Radika kompleksu klasztornego św. Jowana Bigorskiego, którego największym 
skarbem jest ikona św. Jana Chrzciciela, wg wiernych, mająca moc uzdrawiania. Przejazd do 
bajkowego Kanionu Matka - rejs łódkami i zwiedzanie jaskini.  Po południu przejazd do stolicy 
Macedonii – Skopje i panoramiczne zwiedzanie miasta m. in. Stare i Nowe Miasta, które połączone są 
kamiennym mostem oraz dawny turecki bazar - Stara Čaršija. Nocleg w Skopje.  
 
Dzień 4 Wodno – Prisztina – Szkodra (S/-/-) 
Wjazd kolejką linową na wzgórze Wodno, skąd rozpościera się przepiękny widok na Skopje. Następnie 
przejazd przez Kosowo do miejscowości Szkodra w Albanii. Po drodze spacer po centrum stolicy 
Kijowa. Tego dnia zwiedzimy również ruiny Zameku Rozafa, skąd rozpościera się bajkowy widok na 
jezioro Szkoderskie.   
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Dzień 5 Budva – Kotor (S/-/-) 
Po śniadaniu przekroczenie granicy z Czarnogórą i rejs po bajkowym jeziorze Szkoderskim. Następnie 
zwiedzanie Budvy – miasta liczącego ponad 2500 lat. Spacer po starym mieście oraz wizyta w Crkva 
Santa Maria in Punta de Budva. Tego dnia zobaczymy również malowaną wyspę Św. Stefana czyli. 
tzw. wyspę milionerów. Następnie przejazd do położonego nad zatoką Kotorską miasta Kotor. Podróż 
do przeszłości i zwiedzanie urokliwego, średniowiecznego miasteczka. Następnie spacer do Twierdzy 
św. Jana, z której rozpościera się bajkowy widok na miasto oraz zatokę.  
 
Dzień 6 Stary Bar – Kruja – Tirana (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd do Tirany. Po drodze zatrzymamy się w opuszczonym mieście Stary Bar. 
Początki tego miasta sięgają VI wieku. Miasto to zostało w dużej mierze zniszczone przez trzęsienie 
ziemi które miało tu miejsce w kwietniu 1979 roku. Następnie przejazd do historycznej stolicy Albanii – 
Kruji i zwiedzanie górującej nad miastem twierdzy. Po południu zwiedzanie Tirany: Plac Skanderbega, 
XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya, dawne mauzoleum Envera Hodży oraz Pałac Prezydencki i 
Kongresowy. 
 
Dzień 7 Berat – Apollonia – Ardenica (S/-/-) 
Przejazd do Berat – czyli tzw. miasta muzeum (UNESCO). Ze względu na charakterystyczne 
usytuowanie na stoku wzgórza, Berat zwane jest "miastem tysiąca okien”. Po przyjeździe - zwiedzanie: 
antyczne umocnienia, zamek, Muzeum Onufrego, Muzeum Etnograficzne, meczet, klasztor; spacer w 
dzielnicy Magalem, gdzie zachowały się elementy architektury otomańskiej. Następnie zwidzimy 
stanowisko archeologiczne miasta Apollonia. Początki miasta sięgają 588 r. p.n.e. Po południu przejazd 
do Monastyru w Ardenicy. Do kompleksu zabytkowego klasztoru należą: Cerkiew Matki Bożej, kaplica 
Świętej Trójcy, budynki mieszkalne, piekarnia, olejarnia i stajnia.  
 
Dzień 8 Tirana (-/-/-) 
Transfer na lotnisko w Tiranie i przelot do Polski. 
 
 
 
Termin: 07.09 – 14.09.2019r.       Cena: 5190 zł  
 
 
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami na trasie Warszawa / Tirana / Warszawa,  

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne, 

 noclegi w hotelach wg miejscowej kategorii 3* (dopłata do pokoju 1-os. 600 zł), 

 6 śniadań, 

 transfery lotniska / hotele / lotniska,   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 pilota/przewodnika ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wylotową z Albanii,  

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  
 
Cena nie obejmuje:  

 innych posiłków oraz napojów do posiłków,  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 80 EUR / os.), 

 wydatków osobistych, 

 opłat za fotografowanie, 

 składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 8 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenach biletów wstępu, opłatach wjazdowych i wizowych. 
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