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1.nap Budapest > Tirana 

Indulás Budapestről a Wizz Air közvetlen járatával, érkezés Tiranába a délutáni órákban. 
Érkezés után rövid városnéző sétára indulunk Albánia fővárosában, mely a kommunizmus 
bukása óta jócskán előnyére változott; keverednek benne a mediterrán, a muzulmán, a 
posztkommunista és az ottomán stílusjegyek.  Tirana központja a Szkander bég-tér, ahol 
megtalálható a Et'hem Bey-mecset – itt őrzik a világ legkisebb Koránját-, a hozzá tartozó 
óratorony,  a nemzeti hős Szkander bég lovas szobra, valamint a kormányzati épületek, a 
Történeti Múzeum és a Nemzeti Könyvtár. A sétánk után check-in a tiranai szállodánkba.   
 
Szállás: Tirana (2 éj) 
 

2.nap Tirana > Kruja > Shkodra 

Ma szabadprogram, vagy egésznapos, fakultatív kirándulás a festői Kruja városkába, mely 
Tiranától mintegy 35 km-re található. Kruja vára az albán nép egyik nemzeti szimbóluma: 
Szkander bég szülőhelye és hadiszállása, mely közel harminc éven keresztül verte vissza az 
oszmán sereg támadásait. Szkander bég, más néven Kasztrióta György az albán történelem 
legkiemelkedőbb személyisége, az általa szervezett fegyveres ellenállás negyed évszázadon át 
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tartóztatta fel a Balkánon terjeszkedő Oszmán Birodalmat. Bár személyesen sohasem 
találkoztak, Szkander bég és Hunyadi János folyamatos levelezésben álltak egymással, nem 
véletlen, hogy a krujai várban sok teremben találkozhatunk a magyar törökverő emlékeivel. 
Kruja történeti emlékei a szinte teljes hosszában bejárható középkori várfalmaradványok, a 
felújított citadella, valamint a 19. századi, szűk sikátoros, macskaköves öreg bazár, melynek 
egykori 150 boltjának a fele ma is üzemel.  A diktatúra alatt ösztönözték az iparosokat és 
kézműveseket, hogy térjenek vissza a hagyományaikhoz, ezért gyönyörű textileket, 
fafaragásokat és ezüst ékszereket is találhatunk. A program után folytatjuk utunkat 
Shkodrába, mely az albán katolikusok legfontosabb városa. A város legfőbb nevezetessége a 
Buna és a Drin folyók találkozásánál álló középkori Rozafa vár. A várfallal és bástyákkal 
szegélyezett várban még ma is állnak a 14. században építettt székesegyház falai. A legenda 
szerint a vár onnan kapta a nevét, hogy a várat építő három kőműves fivérnek be kellett 
falaznia a legkisebb fiú feleségét, Rozafát, hogy amit nappal felépítenek éjszaka ne omoljon le.  
 
Szállás: Tirana 
 

3.nap Tirana > Durrës > Ardenica kolostor > Gjirokastra 

Reggeli után indulunk Albánia egyik legősibb városába, Durrësbe. Ahogy az ország más részein, 
itt is számtalan betonbunkerral találkozhatunk. A város több kilométeren át húzódó fövenyes 
tengerparti strandja évente több ezer látogatót vonz ide, a tiranaiak egyik kiemelt üdülőhelye 
mindössze 30 percnyi autózással elérhető a fővárostól. Durrës legnagyobb látványossága az i. 
sz. 2. századra datálható római kori amfiteátrum, amelyet a 20. században fedeztek fel teljesen 
véletlenül kútásás közben. Az amfiteátrumot részben, a nézőtér alatti, díszes mozaikos 
kápolnát teljes egészében feltárták. Következő állomásunk a XIII. százaban épült orthodox 
Ardenica kolostor, mely gyönyörű környezetben, egy hegytetőn található. Ebben a 
kolostorban házasodott Szkander bég is, és azon szerencsés helyzetben volt, mely 
megmenekült az 1967-es templomrombolástól, amikor Albánia a szocialista haladás jegyében 
a világ első ateista állama lett, és csak 1991 után állították vissza az országban a történelmi 
egyházakat.  Programunk után Gjirokastrába utazunk, ahol az éjszakát töltjük. 
 
Szállás: Gjirokastra (1 éj) 
 

4.nap Gjirokastra > Syri i Kalter > Saranda  

Délelőtt megismerkedünk Gjirokastrával, mely a Drino-folyó völgyében fekszik. Szűk, 
kanyargós, macskaköves utcákkal átszőtt óvárosa 2005 óta szerepel a UNESCO világörökségi 
listáján, mint „a szépen megőrzött oszmán kori városok egy ritka példája”. A város neve görög 
eredetű, és ma is jelentős görög kolónia lakja. Jellegzetes hangulatot kölcsönöznek a városnak 
a szürke palatetővel fedett kőházak, melyekből mintegy kétszáz műemléki védettség alatt áll. 
Gjirokastrában született Enver Hodzsa, szülőháza ma a város Néprajzi Múzeuma, melyet mi is 
megtekintünk. Nem hagyjuk ki a városka fölé magasodó 18. századi fellegvárat sem, amelyben 
található egy fegyvermúzeum is, de itt állították ki például az Albán Néphadsereg dicső 
hadizsákmányát, az albán légtérbe tévedt, 1957-ben leszállásra kényszerített amerikai 
Lockhead T–33-as vadászrepülőt is. Az USA hivatalos verziója szerint a pilóta eltévedt a sűrű 
ködben, amikor Franciaországból Nápolyba tartott, az albán változat szerint kémrepülő volt, 
amelyet az Albán Néphadsereg tartóztatott fel. A valóságot már nem fogjuk megtudni, de 
tény, hogy a gép Albániában maradt, a pilóta pedig visszatért az Egyesült Államokba. 
Gjirokastra után a Jón-tenger és Saranda felé vesszük az irányt. Ellátogatunk Labovë e Kryqit 
bizánci stílusú templomához, mely az egyik legrégebbi Albániában. A ma látható épület a 13. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alb%C3%A1n_N%C3%A9phadsereg&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1957
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században épült, de az eredeti templomot még Justinianus császár idejében emelték. Majd 
megállunk a Syri i Kalter, azaz a „Kék szem” forrásnál, melynek színei valóban a kék összes 
árnyalatában pompáznak. 
 
Szállás: Saranda (3 éj) 
 

5.nap Saranda > Ksamil > Butrint 

Pihenés a tengerparton. Reggeli után buszunk elvisz minket a közeli Ksamil tengerpartjára, 
ahol áttetsző, kristálytiszta tengervízben fürödhetünk.  Délután fakultatív kirándulás a 
Világörökség részét képező Butrint romvárosba, melynek épületei az elmúlt kétezer év 
történetének valamennyi korszakát megidézik. Vergilius elbeszélése szerint a település 
legendabeli alapítója Priamosz király fia, a trójai Helenosz volt, aki Andromakhét nőül véve 
nyugatra menekült Trója eleste után. A történetíró Halikarnasszoszi Dionüsziosz szerint az új 
hazát kereső Aeneas is megfordult Butrintban. Egy harmadik legenda szerint Aeneas 
Kerkürába tartva megpihent itt, és Trójából való megmeneküléséért hálaáldozatot kívánt 
felmutatni az isteneknek. A megsebesített bika azonban kitört az emberek gyűrűjéből, s a 
közeli csatornát átúszva holtan rogyott össze a túlparton. Aeneas ezt isteni jelnek vélte, és 
megalapította Butrint városát. Megnézzük a Kr. e. 4. századi Aszklépiosz-szentélyt, a széles 
promenádot az Oroszlán- és a Szkaiai-kapuval, valamint a színházat. A római uralom korából 
fennmaradt egy mozaikpadlós fürdő, az ókeresztény kor tanúija pedig egy bazilika és egy 
mozaikpadlós keresztelőkápolna. Programunk után megállunk egy borkóstolásra, majd 
visszatérünk Sarandába. 
 
Szállás: Saranda 
 

6.nap Saranda > Ksamil 

Pihenés a tengerparton. Saranda ugyan egy modern, nem túl nagyméretű üdülőváros 
közvetlenül a tengerparton, ám az igazán szép öblök a város mellett találhatóak, ezért 
akárcsak tegnap, ma is átmegyünk Ksamilba strandolni. 
 
Szállás: Saranda 
 

7.nap Saranda > Porto Palermo > Himara > Vlora > Berat 

Reggeli után megkezdjük utazásunkat egy fantasztikusan szép tengerparti úton, elsőként a 
Palermo-erődöt tekintjük meg, mely az oszmán időkben épült, és a diktatúra alatt a rezsim 
legszigorúbb börtöne volt. Továbbutazunk Vlorába, mely egyúttal az ország egyik legnagyobb 
kikötője is, útközben pedig megállunk egy rövid fürdésre a görögök és albánok által lakott 
festői kisvárosban Himarában. Ezután Berat felé vesszük az irányt, melyet az „1000 ablak 
városának” is neveznek, a Világörökség része, és Albánia egyik legősibb városa. A legenda 
szerint két óriás vetélkedett Dodona, a gyönyörű berati lány kegyeiért. Az óriások belehaltak 
a párviadalba, belőlük lettek a környező hegyek, a szép leány könnyeiből ered a várost átszelő 
Osum-folyó, kővé vált szívéből pedig a berati vár. Az igazság azonban az, hogy Berat volt római, 
majd bolgár fennhatóság alatt, a 14. században először a szerbek, majd az oszmánok foglalták 
el. Bejárjuk a macskaköves, zegzugos sikátorokkal átszőtt hangulatos várost, melynek 
legnagyobb látványossága a mintegy 10 hektár területen elterülő várnegyed, ahol a 
legérdekesebb látnivaló az Onufri-múzeum. Neokasztroni Onufri a 16. században alkotott 
albán festőművész, ikonfestő, a bizánci hatású albán ortodox egyházi művészet jeles alakja 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Publius_Vergilius_Maro
https://hu.wikipedia.org/wiki/Priamosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3ja
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Helenosz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Andromakh%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halikarnasszoszi_Dion%C3%BCsziosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aeneas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Korfu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nia_fest%C3%A9szete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikon_(fest%C3%A9szet)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ortodox_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
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volt. A 13. században kialakult, sajátosan albán freskó- és ikonművészet korai mesterei 
ismeretlenek, ezért az évszázadokkal később alkotott, névről ismert Onufrit tekintik a műfaj 
nagy elődjének, akiről a vörös szín egyik árnyalatát is elnevezték.  
 
Szállás: Berat (1 éj) 
 

8.nap Berat > Tirana  > Budapest 

Reggel visszautazunk Tiranába. (150 km) Szabadidő a piacon, majd indulás a repülőtérre. 
Érkezés Budapestre a délutáni órákban. 
 
 

Részvételi díjak 
14 fő esetén  229.000 Ft/fő 

Egyágyas felár  59.000 Ft/fő 
 

A részvételi díj minimum 14 fő esetén érvényes. 12 fő esetén + 10.000 Ft/fő felár. 
A programban feltüntetett árak 1 EUR = 380 FT árfolyamig érvényesek. 

Menetrendváltozás esetén irodánk fenntartja a programmódosítás lehetőségét. 
 
 

A részvételi díj tartalmazza 

transzferek a körutazás során 

szállást 3-4*-os szállodákban, reggelivel 

magyar nyelvű idegenvezetés 

belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

helyi guide 

 

A részvételi díj nem tartalmazza 

repülőjegyek oda-vissza Wizz Air járattal  
(egyénileg is megvásárolható) 

kb. 40.000 Ft/fő 

20 kg feladott poggyász (oda-vissza) kb. 25.000 Ft 

félpanziós ellátás  44.000 Ft/fő 

Kruja – Shkoder fakultatív program (helyszínen 
fizetendő) 

45 EUR/fő 

Butrint romváros + borkóstoló fakultatív program 
(helyszínen fizetendő) 

35 EUR/fő 

PCR teszt  

útlemondási és utasbiztosítás  

egyéni kiadások  

borravaló 25 EUR 
 

 
 

 


