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ALBANIA NIECO UWAŻNIEJ 

8 dni / 7 nocy (24.09-01.10.2021) 

Dzień 1, 24.09 

Lotnisko w Tiranie – Tirana (Bunk’Art, centrum) – agroturystyka Mrizi i Zanave 

Odbiór grupy z lotniska. Przejazd do Tirany. Zwiedzanie rozpoczniemy trudnym akcentem, ale nie do ominięcia, 

gdy chce się zrozumieć współczesną Albanię: muzeum Bunk’Art, znajdującego się w największym z 

powstałych za czasów dyktatora Envera Hodży bunkrze. Muzeum to pozwoli nam poznać charakterystykę i 

dynamikę zmian w albańskim komunizmie, dojrzeć zaskakujące pozytywy niektórych działań rządu 

komunistycznego, lecz także potworne i okrutne oblicze reżimu. Spróbujemy też uchwycić, w jaki sposób ze 

swoją przeszłością radzą sobie sami Albańczycy, zarówno poprzez sztukę, jak i turystykę. 

Po zwiedzeniu muzeum udamy się do centrum stolicy, które w ostatnich latach bardzo się zmienia. Po spacerze, 

podczas którego przejdziemy od głównego placu Skanderbega do placu św. Matki Teresy, mijając dawne i 

współczesne budynki rządowe, skrytą za ogrodzeniem willę Hodży w byłej dzielnicy komunistycznej Blloku, 

wrócimy do współczesności. Na modnej uliczce i w okolicach Kalaja e Tiranes będzie czas na kawę i coś do 

zjedzenia we własnym zakresie. 

Po czasie wolnym wyruszymy na północ, docierając do agroturystyki Mrizi i Zanave. Tu spotkamy pierwszego 

lokalnego bohater, Altina Prengę, prekursora albańskiego ruchu Slow Food. W wieku 15 lat opuścił rodzinną 

wioskę Fishta, by wyjechać do Włoch. Tam narodziła się jego pasja do gotowania. W 2009 roku wraca do Albanii 

i decyduje się na krok bardzo odważny – w kraju, w którym w zasadzie nie ma infrastruktury turystycznej, 

rozpoczyna projekt stworzenia restauracji opierającej się na sezonowych i lokalnych produktach wysokiej jakości, 

winnicy i kameralnego gospodarstwa. I odnosi sukces, bo dziś Mrizi i Zanave znajduje się na najbardziej 

prestiżowych mapach kulinarnych świata. 

Obiadokolacja w Mrizi i Zanave, zakwaterowanie, nocleg. 
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Dzień 2, 25.09 

Mrizi i Zanave – Jezioro Koman – Kruja 

Śniadanie. Po śniadaniu udamy się malowniczą trasą nad jezioro Koman, które bywa nazywane wrotami do Gór 

Przeklętych. Niesamowite widoki towarzyszące rejsowi przez jezioro niektórym przypominają echa norweskich 

fiordów! 

Po dotarciu udamy się w około godzinny rejs małymi, osłoniętymi łódkami motorowymi. Naszym celem jest 

rodzinne albańskie gospodarstwo, położone, cytując samych odwiedzających, „pośrodku niczego”, z 

oszałamiającymi widokami wokół. Tutaj gospodarze zaserwują nam specjały północy Albanii: kozie sery, 

kozinę i jagnięcinę, turshiję, tj. sałatkę z kiszonych warzyw, domowy chleb (dostępna opcja wegetariańska). Na 

koniec chętni będą mieli okazję spróbować mocnej, domowej raki z winogron. 

Pożegnamy się z krajobrazami północy, wracając w kierunku stolicy – tym razem stolicy historycznej. Na nocleg 

dotrzemy do Krui, w folderach turystycznych znanych głównie z tzw. tureckiej uliczki handlowej. Tutaj też 

zwiedzić można zrekonstruowany zamek narodowego bohatera Albańczyków, Skanderbega. 

Zakwaterowanie, nocleg. 

Możliwość wspólnego wyjścia na kolację lub degustację miejscowych specjałów – za dodatkową opłatą, 

cena w zależności od liczby chętnych i menu. 

Dzień 3, 26.09 

Kruja – Burrel – Bulqize 

Śniadanie. Dla chętnych: niewymagający, jednak zapewniający spektakularne widoki hiking do tekke i tekke 

Sari Saltuka. Przy popiersiu słynnego uczonego, uznawanego za jeden z symboli jedności kultury islamu 

Europy i Azji, poznamy bektaszyzm. Krótkie spotkanie z bektaszyzmem i nieoczywistym islamem 

bałkańskim pozwoli nam spojrzeć inaczej na jedną z najpotężniejszych religii Księgi. 

Po trekkingu odwiedzimy pracownię rzemieślniczą, gdzie nasz mistrz zaprezentuje nam proces tworzenia 

qeleshe, charakterystycznego albańskiego nakrycia głowy. Jak sam twierdzi, metoda ta utrzymywana jest od 

czasów iliryjskich aż do dziś! 

 

http://www.balkanprime.tours/
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Po wykwaterowaniu obierzemy kierunek na najmniej poznaną część Albanii – wschód, przy granicy z 

Macedonią. Po drodze zatrzymamy się na zakupy, spacer i kawę w Burrel. 

W Bulqize czekać będzie Lulzim Hupi, niezwykły gospodarz, który opuszczoną albańską kullę (obronną 

wieżę mieszkalną, często miejsce odosobnienia w przypadku konfliktu) zamienił w synonim gościnności. Wraz 

z nim poznamy nieodkryte jeszcze tradycje tego regionu, a także przygotujemy wspólnie posiłek. 

Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 4, 27.09 

Bulqize 

Śniadanie. Po śniadaniu udamy się na wspólne aktywności z naszym gospodarzem. Trekking z poczęstunkiem 

w plenerze, dobrany do możliwości i zainteresowań grupy. 

Obiadokolacja w Kulla Hupi, nocleg. 

Dzień 5, 28.09 

Bulqize – Debar – Pogradec – Korcza 

Śniadanie. Po śniadaniu wyruszymy w zapewniający piękne widoki przejazd, zwłaszcza na pierwszym i 

ostatnim odcinku. Przekroczymy granicę z Macedonią w okolicach Debaru, by wzdłuż rzeki Drin, choć 

przeciwnie do jej biegu, skierować się na Jezioro Ochrydzkie. Ponownie przekroczymy granicę macedońsko-

albańską na przełęczy Qafe Thane i wzdłuż brzegu najgłębszego jeziora na Bałkanach, jednego z trzech 

najbardziej bioróżnorodnych zbiorników świata, dotrzeć do Pogradecu – niegdyś ulubionego miejsca 

wypoczynkowego Envera Hodży, a według legendy… także rodziców Justyniana Wielkiego! 

Przerwa na kawę i spacer w Pogradecu. 

Po czasie wolnym dalszy przejazd do Moskopole (Voskopoje). Dziś miasto duchów, jeszcze w XVIII wieku 

zamieszkiwane przez 60 tysięcy osób, było jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i kulturalnych w 

Imperium Osmańskim, znanym i w Europie. Istniejąca tu prestiżowa grecka akademia sprawiła, że 

Moskopole doczekało się tytułu „drugich Aten”. Teraz jest już tylko symbolem, a w kulturze Arumunów, 

którzy stanowili większość jego mieszkańców, apoteozą utraconego raju. 

Powrót do Korczy. Wieczorny spacer po liczącym pół tysiąca lat mieście, spadkobiercy tradycji 

zniszczonego Moskopole. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

http://www.balkanprime.tours/
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Dzień 6, 29.09 

Korcza – Berat – Golem 

Śniadanie. Przejazd w kierunku wybrzeży morza adriatyckiego, na przedmieścia głównego portu Albanii, do 

Golem. Zakwaterowanie w hotelu. 

Popołudniowy wyjazd do Beratu, zwanego Miastem Tysiąca Okien (bądź Miastem Okien nad Oknami) ze 

względu na malowniczą architekturę. Niezwykła architektura została doceniona przez UNESCO – Berat 

znajduje się na Liście Dziedzictwa Kulturowego. Efekt „okien nad oknami” tworzą domy, przyklejone do 

wzgórza, sprawiające wrażenie, jakby fundamenty domów wyżej wyrastały z dachów domów niżej.  

Spacer po berackiej twierdzy, jedynej, która była świadkiem porażki genialnego stratega Skanderbega. 

Zwiedzanie przepięknego Muzeum Ikon mistrza Onufrego – znanego z tzw. „czerwieni Onufrego”, której 

tajemnicy powstawania nie znamy do teraz. Leniwy spacer po twierdzy, chwila czasu wolnego w mieście. 

W Beracie poznamy kolejnego lokalnego bohatera, Pellumba Berberiego. Po upadku komunizmu, w roku 

1993 wraz z braćmi przejął winiarnię w Albanii, założoną w 1960 roku. Był to odważny krok, ponieważ 

Albania nie miała i dopiero od niedawna zaczyna odradzać kulturę picia wina. Winiarnia została nazwana 

„Luani” i stała się wiodącym producentem na rynku albańskim, eksportując wino nawet aż do USA. Od 2018 

roku Berberi jest także właścicielem czterogwiazdkowego hotelu Belagrita, do którego zaprasza swoich gości 

na degustację win, doskonałych miejscowych oliwek i oliwy oraz innych specjałów. Tam właśnie udamy się na 

naszą degustację i obiadokolację! Obiadokolacja w Beracie. Powrót do hotelu. Nocleg. 

Dzień 7, 30.09 

Golem – Pema e Jetes – Golem 

Śniadanie. Dzień wolny nad Morzem Adriatyckim. 

Wieczorny wspólny wyjazd do gospodarstwa ekologicznego Pema e Jetes. Restauracja, która jest sercem 

gospodarstwa, serwuje sezonowe potrawy wyłącznie z produktów wytwarzanych na miejscu. Powrót do hotelu, 

nocleg. 

Dzień 8, 01.10 

Golem – Lotnisko Tirana 

Śniadanie, wykaterowanie. Transfer na lotnisko. Zakończenie wycieczki. 

 

http://www.balkanprime.tours/
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ALBANIA NIECO UWAŻNIEJ (24.09 – 01.10.2021) 
8 dni / 7 nocy 

Tirana – Tirana 
(wycieczka dopasowana do dostępnych lotów LOT Warszawa-Skopje) 

 Min. 8 os. Min. 10 os. Min. 12 os. 
Cena za os. w DBL 869 € 759 € 689 € 

Dopłata do pokoju 1 os. 159 €  
 

 
Cena zawiera: 

• Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* 

• 7x śniadania i 7x obiadokolacje + wymienione w programie degustacje 

• Rejs po Jeziorze Koman 

• Bilet wstępu do Muzeum Bunk’art. 

• Spotkania z lokalnymi bohaterami, wspólne warsztaty, rozmowy 

• Transport prywatnym minibusem na 18-24 miejsca 

• Opłaty drogowe oraz prywatnego kierowcę 

• Opiekę na czas całego wyjazdu polskojęzycznej przewodniczki, Justyny Mleczak 

• Zniżka 10% na bałkańskie produkty sklepu internetowego Balkanito 

Cena NIE zawiera: Ubezpieczenia; biletów lotniczych; opłat lotniskowych; biletów wstępów (z wyjątkiem muzem 
Bunk’art.); aktywności w Bulqize; wydatków niewymienionych w zakładce „Cena zawiera”  

 
Hotele 

 FISHTE: Mrizi I Zanave (lub podobny) https://www.mrizizanave.al/  
 KRUJA: Hotel Panorama (lub podobny) http://hotelpanoramakruje.com/  
 BULQIZE: Kulla Hupi (lub podobny) https://kulla-  
 hupi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral    

 KORCA: Hotel Hani I Pazarit (lub podobny) http://hanipazarit.com/en/  
 GOLEM: Hotel Ibiza (lub podobny) https://www.hotels.com/ho1022267456/hotel-   
  ibiza- golem-albania/  

 
Uwagi: 

Kolejność zwiedzania może ulec osobisty lub paszport, ważne przynajmniej zmianie z przyczyn 
praktycznych niezależnych od organizatora. 

Wymagane dokumenty: dowód jeszcze trzy miesiące licząc od daty wjazdu do Albanii 
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