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ALBÁNIE
GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

TIRANA

Durrës

Rozloha: 28 748 km2
Počet obyvatel: 2 890 000
Hlavní město: Tirana
Měna: Albánsky lek
Mezinárodní poznávací
značka: AL
Internetová doména: .al
Směrové telefonní číslo: +355
KLIMATICKÁ TABULKA

STRUČNÝ POPIS
Hledáte dovolenou zatím
v nepoznané zemi? Albánie
jako nová velmi rychlým
tempem se rozvíjející turistická destinace nabízí
kompletní škálu zajímavostí cestovního ruchu - od
množství antických, ale i jiných historicko-kulturních
památek, přes nádherné
pláže panenské i moderní,
až po horské oblasti s křišťálově čistými divokými
řekami stvořenými pro
rafting. I přes dlouhodobě
přetrvávající předsudky
o Albánii z minulosti, je
v současnosti o maximálně
bezpečnou a bezproblémovou zemi.

Oficiální název Albánie je Republika Shqipëria.
Je to malá země na balkánském poloostrově,
která na severozápadě hraničí s Černou Horou,
na severovýchodě s provincií Kosovo, na východě s Makedonií a na jihu s Řeckem. Západní
část Albánie leží na pobřeží Jaderského moře
a jihozápadní část omývá Jónské moře. Albánie vyniká rozmanitou a nádhernou přírodou
s minimálním množstvím civilizačních zásahů.
Je to převážně hornatá krajina. Asi 70% území
tvoří vysoké hory, na severu tzv. Albánské
Alpy s nejvyšším vrcholem Korab 2751 m.n.m..
Jižní hory mají typický tektonický charakter.
Nížiny se nacházejí jen v úzkém pobřežním
pásu. Albánie je známá jezery - Skadarské
jezero na hranici s Černou Horou a na hrani-
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ve všech oblastech včetně cestovního ruchu.
Vybudovaly se nové cesty, hotely, investovalo
se tu hodně, hlavně italského kapitálu.
Největší města jsou Tirana - hlavní město
(780.000 tis. obyvatel), Durres (Drač) - největší lodní přístav a Skadar - historické město na
břehu Skadarského jezera. Velmi mnoho obyvatel žije na venkově. Vyznání obyvatelstva:
60% islám, 20% pravoslavní, 10% katolíci
a 10% jiné.
Albánské pobřeží se vyznačuje typicky středomořským klimatem, teplými a suchými léty
a vlhkými zimami. Pobřeží Jaderského moře je
dlouhé cca 200 km. Nacházejí se zde největší
a nejkrásnější široké písečné pláže Albánie.
Nejznámější jsou Dračská riviéra (v délce cca
30 km) a pláže v okolí měst Shëngjin, Lezhë
a Vlorë. Na pobřeží Jónského moře jsou to pláže
v okolí letoviska Saranda (oproti Korfu).

Durrës (Drač) - město na pobřeží Jaderskéci s Makedonií jsou to dvě jezera, Ochridské ho moře, známé kulturními a historickými
a Prespanské. Má velmi bohatou faunu a flóru památkami, muzei, atrakcemi a divadly. Mezi
(vlci, divoká prasata).
nejvýznamnější patří největší starořímský
amfiteátr na Balkáně a lázně (z 2. století před
Předkové Albánců byli Ilyrové. Albánci hovoří
n.l.), stará pevnost, Archeologické muzeum
albánským jazykem, který má původ v ilyrs vynikajícími sbírkami starých artefaktů.
ském jazyce a patří do skupiny indoevropských
Dnes je Durres hlavním přístavním městem
jazyků. Území Albánie obývaly v minulosti
Albánie, s častými linkami trajektů z Itálie
kmeny Ilyrů, Řeků, Římanů a Turků, proto se
a Černé Hory. Dračský záliv je známý svou
Albánci pokládají za jeden z nejstarších náropláží GOLEM, která se táhne v délce cca 30 km.
dů Evropy. Od roku 1469 do roku 1912 patřila
Je oblíbená mezi turisty a stejně vyhledávaná
Albánie pod Osmanskou říši, od roku 1912 do
obyvateli Tirany. Podél celé pláže je množství
roku 1946 byla královstvím. Po 2. světové válhotelů, rekreačních vil, restaurací, barů, nočce, od roku 1946, byla pod komunistickou dikních klubů, které během letních měsíců nabítaturou Enver Hodži a stala se nejizolovanější
zejí rušný noční život.
zemí v Evropě. Pád totality a demokratické volby v roce 1990 urychlily ekonomický vzestup
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TERMÍNY ODLETŮ 8-DENNÍCH LETECKÝCH ZÁJEZDŮ Z BRATISLAVY (BTS) DO TIRANY
Odlet z BTS - TIA

19.06.

26.06.

03.07.

10.07.

17.07.

24.07.

31.07.

PÁTEK

07.08.

14.08.

21.08.

06.08.

13.08.

20.08.

TERMÍNY ODLETŮ 8-DENNÍCH LETECKÝCH ZÁJEZDŮ Z PRAHY (PRG) DO TIRANY
Odlet z PRG - TIA

18.06.

25.06.

02.07.

9.07.

16.07.

23.07.

30.07.

28.08.

04.09.

ČTVRTEK
27.08.

03.09.

Cena letecké přepravy, letištní a bezpečnostní poplatky jsou již zahrnuty v ceně zájezdu!
V ceně je zahrnutý základní referenční kurz, který si stanovila letecká společnost, 1 USD = 21 Kč, v případě navýšení o 0,10
Kč (oproti kalkulovanému kurzu 1 USD = 25,50 Kč ) si letecká společnost vyhrazuje právo na úpravu částky za toto navýšení
kurzu. V ceně není zahrnutý palivový příplatek. Letecká společnost si vyhrazuje právo v případě navýšení cen ropy na
světových trzích, o jeho zavedení. Letecká přeprava z Brna je na vyžádání.
Program 8- denních leteckých zájezdů:
1. den: odlet z Prahy, Bratislavy transfer z letiště do Vašeho ubytovacího zařízení • 2. až 7. den: pobyt u moře s uvedeným stravováním
(u služeb all inclusive není specifikována první služba) s možností účasti na fakultativních výletech podle informací delegáta • 8. den:
uvolnění ubytování podle pokynů delegáta, transfer na letiště, odlet do Prahy. Odlet může být i v brzkých ranních hodinách, resp. pozdních
nočních hodinách a přílet do ČR, SR může být tak až následující den po ukončení zájezdu (v brzkých ranních hodinách). Upozorňujeme, že
první a poslední den je určen na přepravu.

CENA LETECKÉ DOPRAVY V Kč v ceně zájezdu:

Zpáteční letenka včetně letištních a bezpečnostních tax, emisí a transferu: 12 500 Kč
Zpáteční dětská letenka včetně letištních a bezpečnostních tax, emisí a transferu: 8 500 Kč
POZOR: Děti do 1,99 let platí manipulační poplatek 600 Kč !
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY V KČ:
Cestovní pojištění B osoba/den

50 Kč

Cestovní pojištění A30 osoba/den

70 Kč

Kompletní informace o nabízeném pojištění naleznete na našich stránkách www.ckglobtour.cz, nebo si zažádejte o tištěnou
podobu. Jednotlivé položky, kterých se komplexní pojištění týká, jsou součástí cestovní smlouvy.

LETECKÁ DOPRAVA
Připravili jsme pro Vás
8 denní pobytové zájezdy
s odlety v ptáek od 19.06.
do 04.09.2020 z Bratislavy. Lety jsou zabezpečené
leteckou společností Albanian Air. Přímý let Bratislava - Tirana trvá přibližně
1 hod. a přímý let Praha Tirana trvá přibližně 1 hod.
Transfer z letiště Tirana
do střediska Drače trvá přibližně 45 minut.

Informace o dopravě

ALBÁNIE

Letecká doprava

hotelový komplex

Grand Blue Fafa

Durrës

ALBÁNIE
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ALL INCLUSIVE

• snídaně, obědy a večeře
formou bufetu
• 10:00–22:00 v all inclusive
baru nabídka točených,
resp. rozlévaných nápojů
(voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno, koňak, rakije
domácí výroby)
• 16:30-17:00 odpolední
snack

SUPER CENA
PRO RODINY
DÍTĚ ZDARMA 12

FIRST MINUTE
sleva

30% 25%
do 31.1.

do 31.3.

od 16 730 Kč

POLOHA: Dračská riviéra • část Kavaja •
cca 11 km od centra • cca 40 km od letiště
POPIS A PLÁŽ: nový hotelový komplex
(postaven 2017/2018) • u vlastní písečné
pláže • plážový servis zdarma (2 lehátka a
1 slunečník/pokoj)
VYBAVENÍ: recepce • trezor zdarma •
restaurace • aperitiv bar • bar u bazénu •
venkovní bazén se sladkou vodou • lehátka a slunečníky zdarma (omezené množství) • bar na pláži (nápoje za poplatek) •
WiFi ve společných prostorách zdarma •
8 DNÍ LETECKY BRATISLAVA
26.6.-3.7.
3.7.-10.7.
10.7.-21.8.
28.8.-4.9.
21.8.-28.8.
dosp. os. zákl. lůž.
23 900
24 500
24 900
dosp. os. přist.
22 950
22 950
22 950
1. dítě 2-5,99 l. přist.
9 000
9 000
9 000
*1. dítě 6-11,99 l. přist.
9 000
9 000
9 000
1. dítě 6-11,99 l. přist.
15 250
15 250
15 250
2. dítě 2-11,99 l. přist.
15 250
15 250
15 250
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s all inclusive, služby delegáta, DPH. U leteckých zájezdů je uvedená cena včetně dopravy, letištních a bezpečnostních tax, transferu. PŘÍPLATKY: pokoj v hlavní budově 850 Kč, pokoj 1/1 9950 Kč. UPOZORNĚNÍ: 1. dítě 2-5,99 l. na přist. má ubytování
s all inclusive ZDARMA (platí dopravu), *1. dítě 6-11,99 l. na přist. má ubytování s all inclusive ZDARMA (platí dopravu) – jen v omezeném počtu
pokojů, 1/1 JEN NA VYŽÁDÁNÍ! Pes není povolen. DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a
9000 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 125.

Durrës

ALBÁNIE
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bezplatné parkování
UBYTOVÁNÍ: hotel a depandance • dvoulůžkové pokoje • možnost až dvou přistýlek (rozkládací křeslo nebo gauč) • sprcha/
WC • fén • trezor • SAT TV • lednička
• WiFi • klimatizace • balkon orientovaný
na příjezdovou cestu, resp. boční výhled
na moře
STRAVA: all inclusive
AKTIVITY V OKOLÍ: vodní sporty na pláži • plážový volejbal • stolní tenis • obchody • kavárny • restaurace

hotel

Akileda

Durrës

ALBÁNIE
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ALL INCLUSIVE

• snídaně, obědy, večeře
formou bufetu
• 10:00-22:00 v all inclusive
baru nabídka točených,
resp. rozlévaných nápojů
místní výroby (voda,
nealkoholické nápoje, pivo,
víno, rakije, koňak)
• 16:00-17:00 odpolední
snack v restauraci, zákusky,
pizza, zmrzlina

bazén Albanian Star

SUPER CENA
PRO RODINY
2 DĚTI ZDARMA
VIDEO

CKGLOBTOUR.CZ

FIRST MINUTE
sleva

30% 25%
do 31.1.

do 31.3.

od 13 650 Kč

POLOHA: Dračská riviéra • části Kavaja •
cca 11 km od města Durrës (Drač) • 40 km od
letiště
POPIS A PLÁŽ: u vlastní písečné pláže • plážový servis zdarma (2 lehátka a 1 slunečník/
pokoj)
VYBAVENÍ: výtah • restaurace s terasou •
bar na pláži • klienti ubytovaní v hotelu Aki-

leda mohou využívat služby hotelu Albanian
Star- recepce • trezor zdarma • aperitiv bar
• konferenční místnost • venkovní bazén se
sladkou vodou • lehátka zdarma • WiFi ve společných prostorách zdarma •
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • možnost
až dvou přistýlek • sprcha/W • fén • SAT TV •
lednička • klimatizace • balkon • mořská stra-

na (za příplatek)
STRAVA: all inclusive
AKTIVITY V OKOLÍ: plážový volejbal • dětské hřiště • vodní sporty na pláži (za poplatek)
• animační programy pro děti • živá hudba a
albánský folklórní večer • restaurace • kavárny • obchody

8 DNÍ LETECKY
ODLET PRAHA
ODLET BRATISLAVA
25.6.-2.7.
2.7.-9.7.
9.7.-20.8.
26.6.-3.7.
3.7.-10.7.
10.7.-21.8.
27.8.-3.9.
20.8.-27.8.
28.8.-4.9.
21.8.-28.8.
dosp. os. zákl. lůž.
23000
23400
23800
19 500
19 900
20 300
dosp. os. přist.
22000
22400
25800
18500
18900
19300
dítě 2-11,99 l. zákl. lůž.
19 100
19 100
19 100
19 100
19 100
19 100
1. a 2. dítě 2-5,99 l. přist. se 2 dosp. os.
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
*1. dítě 6-11,99 l. přist. se 2 dosp. os.
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
1. a 2. dítě 6-11,99 l. přist. se 2 dosp. os.
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s all inclusive, služby delegáta, letecká doprava, letištní a bezpečnostní taxy, transfer, DPH.
PŘÍPLATKY: mořská strana 550 Kč/os. UPOZORNĚNÍ: *1. dítě 6-11,99 l. přist. má ubytování s all inclusive ZDARMA (platí dopravu) – jen
v omezeném počtu pokojů, 1. a 2. dítě 2-5,99 l. na přist. má ubytování s all inclusive ZDARMA (platí dopravu), 1/1 JEN NA VYŽÁDÁNÍ! Pes
není povolen. DOPRAVA: uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 11000 Kč/dosp. os. a 9000 Kč/dítě dle uvedeného
věku. Děti do 1,99 l. platí manipulační poplatek 600 Kč, informace o dopravě strana 125.

Fakultativní výlety

KRUJE / TIRANA - hlavní města minulosti a současnosti
Cesta do Kruje, rodného města národního albánského hrdiny George Kastrioti Skanderbega, které
se nachází ve výšce 600 m nad mořem. Návštěva pevnosti postavené v 5. a 6. století, s obloukem
elipsovitého tvaru, s celkovou rozlohou 2,25 ha. Hradby měly 9 věží a sloužily jako strážní věže
během válek. Uvnitř se nacházejí pozůstatky původních domů a Etnografické muzeum. Návštěva
atraktivního středověkého bazaru ve městě, který má všechny obchůdky postavené ze dřeva a kde
si turisté mohou koupit tradiční ručně vyrobené suvenýry z alabastru, stříbra, dřeva, koberce z vlny.
Oběd v typické restauraci. Cesta do Tirany. Návštěva Národního historického muzea, kde se nacházejí předměty ze staré kultury, z doby neolitu, bronzu a železa - 4000 předmětů, které hovoří o historii
Albánie. Návštěva věže, která se během své 200 leté existence stala symbolem města. Návštěva
Ethem Beyovy mešity, která se nachází ve věži a je postavena z 37 druhů kamene.

POGRADEC / SVETI NAUM / OHRID - užijte si perly Balkánu
Výlet do města Pogradec, které leží u jezera Ohrid a je obklopené malebnými pohořími. Návštěva kláštera Svatého Nauma, který je vybudovaný na skalním výběžku
nad jezerem. Svatý Naum byl léčitelem a „divotvorcem“ z 10. století, jeho díla se
nachazejí na freskách uvnitř kaple, tato díla byla věnována archandělům Michaelovi a Gabrielovi. Součástí výletu je oběd v místní restauraci, po kterém se odjíždí
do města Ohrid. Dominantou města je například socha Sv. Cyrila a Metoděje, kostel
Svaté Sofie, Římský amfiteátr, kostel Sv. Klementa a Svaté Matky boží. Budete moci
navštívit i obchodní centrum Ohridu.

APOLLONIA/VLORA/ORIKUM – KULTŮRNÍ POKLADY ALBÁNSKÉ RIVIÉRY
Výlet do starobylého města, nejvýznamnějšího archeologického centra v krajině, založeno bylo roku 588 před
naším letopočtem. Apollonia se brzy stala svobodným římským městem. Návštěva druhého největšího přístavního
města Vlore, ve kterém můžete vidět Pamatník Nezavislosti stojící na Náměstí vlajky, dále památník Ismaila Qemala, Mešitu Muradiut postavenou v roce 1542 a vyhlídku
Kuz Baba, ze které je krásný výhled na město. Poslední zastávkou je oblast Orikum, kde je možné shlédnout mnoho
vykopávek a ruin.

SKADAR - kolébka „Albánské kultury“
Návštěva archeologického a etnografického muzea, kde se nachází starý
typický dům s tradičními motivy, návštěva katolické katedrály sv. Štěpána
(v 19. stol. byla největší katedrálou na Balkáně), prohlídka města, návštěva pevnosti Rozafa (ze 3. století před n.l.), postavené na kamenném vrchu,
který obepínají tři řeky Drim, Kira a Bojana. Oběd v rybářské restauraci na
pobřeží Skadarského jezera.

DURRES – Skanderbegova fabrika na výrobu
koňaku
Návštěva města Durres a kantíny „Gjergija Kastriotiho
Skanderbeu“, která je od roku 1933 největší. V rámci programu ochutnávka známého Skanderbegovho koňaku,
tradičního albánského nápoje. Po ochutnávce se pokračuje
do starověkého řecko-římského přístavního města Dyrrachium, kde navštívíte Amfiteátr „Belle od Durres“ - vícebarevná mozaika objevená pod domy v rezidenční čtvrti
města. Navštěva Archeologického muzea, odkud je výhled
na město Dyrrachium.
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BERAT - výlet do města 1001 oken
Návštěva pevnosti postavené na skalnatém kopci po levé straně řeky Osum. Beratská
pevnost, přestože je v dnešním stavu dost poškozená, zůstává velmi významná. Obyvatelé pevnosti byli křesťané, měla kolem 20 kostelů (většina z 13. století) a pouze 1 mešitu,
která sloužila pro tureckého správce (zbyla z ní jen zřícenina). Návštěva chrámu sv. Mikuláše, který slouží jako muzeum. Nacházejí se zde díla Onufrija (největší malíř Albánie
v 16. století), jeho syna Nikoly a jiných malířů, rovněž ikony, stojany na ikony, církevní
soud, knihy evangelia, stříbro, vlněné koberce, dřevěné předměty. Návštěva mešity Kralj
(Mbret) a Olova (postavené v r. 1417 během nadvlády Turků).

