
 

KÖRUTAZÁS ALBÁNIÁBAN-autóbusszal 

2019 szeptember 19-szeptember 25. 
Elhelyezés: 3 csillagos szállodákban 

Ellátás: félpanzió 

 

1. nap: Budapest-Kumanovo 
Találkozó Budapesten, a Déli Pályaudvarnál, indulás a kora 

reggeli órákban. Vár ránk Európa utolsó titka Albánia! 

Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a tranzitszállásra. 
Szállásunk a 340 méter tengerszint feletti magasságban fekvő 

Kumanovo városában lesz, mely Macedónia északkeleti részén 

található, a főváros, Szkopje közelében. Esti érkezés a panzióba. 
 

2. nap: Szkopje-Ohrid-Durrës 
Reggeli a szálláson, majd Szkopje városába utazunk, mely a 
Macedón Köztársaság fővárosába és egyben legnagyobb 

városába. A Vardar folyó panorámája meghatározza Szkopje – 

az 1963-as nagy földrengés utáni - mai képét. A város mellett 
emelkedő Vodnó hegyen található  a Balkán legnagyobb 

keresztje, mely 76 méter magas. Szkopjéban több mecset és 

épület található a török hódoltság idejéből. A város legfőbb 
nevezetességei gyalogosan bejárhatók, mint például a főtér és 

környéke, a Kale erőd, a Kőhíd, Teréz anya emlékház, és a Sveti 
Spas templom. Szkopjét elhagyva,  az Ohridi-tóhoz indulunk, 

mely a természet ajándéka a kicsiny makedón népnek és az 

idelátogató turistáknak. Az Ohridi-tó a Balkán-félsziget 
legöregebb, mintegy 5 millió évvel ezelőtt keletkezett tava. Az 

Ohridi-tó 1979-ban, az épületegyüttesek 1980-ban lettek az 

UNESCO természeti-kulturális világörökségi helyszínei. Az esti 
órákban érkezünk Albánia tengerparti üdülővárosába Durrës-be, 

szállás elfoglalása. 

 

3. nap: Berat-Apollónia 
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség Albánia legszebb 

városaiba. (Ár: 20EUR/fő) Első megállónk az Osum folyó 
mentén fekvő Berat városa, melyet két hegy fog közre, a 

Tomorr- és a Shpirag-hegyek, utóbbiak két legendabéli óriásról 

kapták a nevüket. Az „ezerablakos város”, az ország legősibb 
települése, 2008 óta a Világörökség része. Megnézzük a 

romvárost, majd a romterület mellett lévő, a XIII. században 

épült Szűz Mária kolostort tekintjük meg, mely ma, múzeum. A 
műtárgyakban gazdag kiállítás, az ásatási leletek megtekintése 

után visszautazás a szállásra.  

 

4. nap: Tirana-Kruja  
Reggeli, majd utazás Albánia fővárosába. Tirana városa, Albánia 

központi részén, az Adriai-tengertől 35 kilométernyire. 
Városnézésünket a Tirana központi terén álló Skander bég 

lovasszobránál kezdjük. Gyalogos városnézés során 

megtekintjük a Et’hem Bey mecsetet, a hozzá tartozó sahat-kula-
t (óratorony), a teret szegélyező opera épületét, a Nemzeti 

Könyvtár épületét, valamint a nemzeti Történelmi Múzeum 

épületét. Tiranai sétánk Kruja várához utazunk, mely az albán 

nép egyik nemzeti szimbóluma, Szkander bég szülőhelye és 
hadiszállása. A városban szinte minden látnivaló a nemzeti hős, 

Szkander bég nevéhez kapcsolódik. Városnézésünk során 

megtekintjük a bég híres várát, ahol a Szkander bég Múzeum 
valamint a látványos, több szinten elhelyezkedő gazdag néprajzi 

kiállítás is található. Szabadidő és vásárlási lehetőség a bazárban, 

ahonnan szép kilátás nyílik a várra is. Visszautazás Durrësbe. 
Félpanzió esetén vacsora a szállodában. 

 

5. nap: Durrës-Shkodra-Budva 
Búcsúzunk az ország egyik legrégebbi városától és 

legjelentősebb kikötővárosától, de indulás előtt még felkeressük 

a II. században emelt római kori amfiteátrumot, és a nézőtere 
alatti díszes, mozaikokkal díszített kápolnát. Ezt követően a 

délelőtti órákban Skhodra város felé indulunk. Kis tóparti sétára 

megállunk Shkodra városában, megtekintjük a várat, majd 
átlépjük Albánia –Crna-Gora  (Montenegro) határát. Montenegró 

a Fekete-Hegyek országaként is ismert, és következő megállónk 
az egyik legszebb városa Budva lesz, mely a montenegrói 

turizmus metropolisza. Városnézésünk után utazás a szállásra. 

Szálláshely elfoglalása Budva környékén az esti órákban. 
 

6. nap: Dubrovnik-Szarajevó 
Reggeli után utazás Dubrovnikba, melyet szépségének 
köszönhetően az Adriai-tenger Királynőjének is gyakran 

emlegetnek. Városnézés, és bástyajárás, melynek során 

gyönyörű panoráma nyílik az óvárosra, az erődrendszerre, és a 
környező szigetekre. Ezután Bosznia–Hercegovinába fővárosa, 

Szarajevó felé indulunk. A Neretva folyó úgy kísér bennünket 

belső Bosznián keresztül, mintha azt akarná, hogy szép emléket 
vigyen magával a vándor, aki hosszú utat tett meg. A Neretva–

kanyon egy türkiz ékszer, ahol az utazó lelke megpihen és a táj 

szépségébe feledkezhet. Festői tájakon keresztül vezet az utunk 
ma esti szállásunkra, mely Szarajevó városában lesz. 

 

7. nap: Szarajevó-Budapest 
Reggeli a szállodában és felkészülünk a hazautazásra. Mielőtt 

megkezdenénk utazásunkat Magyarországra, még gyalogos 

városnézés Bosznia-Hercegovina csodálatos fővárosában. A 
drámai csúcsok között elterülő Szarajevó nyüzsgő és 

vendégszerető város. A háború megviselte ugyan a város 

épületeit, az 1992 és 1996 közötti ostrom mérhetetlen károkat 
okozott. Azóta azonban a nyüzsgő, sokszínű, múzeumokban 

gazdag várost szinte teljesen újjáépítették. Ismerkedés a 

legfontosabb látnivalókkal, köztük a  Bascarsija-dzsámi, és a 
Sebilj-téri Szarajevó-kút, melynek – a legenda szerint – ha iszik 

a vizéből valaki, az visszatér a városba. A kora délutáni órákban 

indulás Magyarország felé. Késő esti érkezés Budapestre. 

Részvételi díj: 499 eur /fő 
Részvételi díj tartalmazza: 

 az utazást autóbusszal 

 kirándulásokat   

 útlemondási biztosítást, utasbiztosítást 

 szállást félpanziós ellátással, 

 magyar nyelvű idegenvezetést, 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni lehet: csohany42@freemail.hu ( Csohány Gábor) vagy maci556@t-online.hu                     

( Medveczki Aranka ) e-mail címen vagy a  387-5942 vagy a 06 30 641 5686 mobil számon. 
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