
"Балканський експрес". Груповий тур у супроводі Олександра Третяка 
 
Від 875 EUR,  11 днів 
Київ - Тирана - Дуррес - Круя - Шкодер - Тирана - Дайті - Ардениця - Аполлонія - Фієр - Вльора - Борщ - Саранда 
- Бутринт - Блакитне око - Гірокастра - Берат - Поградець - Охридське озеро - Північна Македонія - Тирана – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Тирана-Київ (а / к МАУ); 
Трансфер по всьому маршруту на комфортабельному автобусі; 
10 ночей у готелях 3-4 * зі сніданками; 
Екскурсії за програмою у супроводі гіда. 
 

У вартість не входить 
Вхідні квитки в екскурсійні об'єкти; 
Факультативні екскурсії; 
Доплата за одномісне розміщення 145 євро; 
Страховка (10 євро до 60 років та 20 євро - після 60 років); 
Чайові гідам, водіям. 

 
Детальніше інформацію про готелі / категорії номерів / наявність місць / ціни дивіться в нашому онлайн-
підборі турів. 
 
День 1 Київ - Тирана - Дуррес 
Приліт в Албанію. Трансфер з а / п Тирани в готель у Дурресі. 
Розміщення в готелі на березі Адріатичного моря. 
 
День 2 Дуррес (Круя - Шкодер) 
Сніданок у готелі. Відпочинок на морі. 
Факультативна екскурсія "Старовинні та історичні міста - Круя, Шкодер" з відвідуванням етнографічного музею і 
фортеці Розафа (орієнтовно 45 євро, екскурсія актуальна за наявності групи від 10 осіб). 
Круя - мальовниче місто на висоті 560 метрів над рівнем моря, його оточують високі гірські вершини.  Шкодер 
називають «Брамою чудових Албанських Альп»! 
Повернення в Дуррес. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 3 Дуррес (Тирана - Дайті) 
Сніданок у готелі. Відпочинок на морі. 
Факультативна екскурсія "Прогулянка Дурресом + столиця Албанії Тірана + Національний парк Дайті" з підйомом 
на канатній дорозі (орієнтовно 40 євро, екскурсія актуальна за наявності групи від 10 осіб). 
Дуррес є одним з найстаріших міст Албанії. Сучасний Дуррес - найбільший і найпопулярніший в Албанії 
морський курорт. Тирана розташована в рекрасному місці: з одного боку височіє гора Дайті, з іншого – 
розкинулась прибережна рівнина. Національний парк Дайті розташуваний в околицях Тірани. Туристична 
інфраструктура на найвищому рівні. Повернення в готель у Дурресі. Вільний час. Ночівля. 
 
День 4 Дуррес - Фієр - Вльора 
Сніданок у готелі. Виселення. 
Екскурсія в Монастир Різдва Пресвятої Богородиці Арденіца, а також екскурсія в давньоіллірійське місто 
Аполлонія (Фієр) з відвідуванням музею Аполлонії. 
За часів турецького панування монастир Арденіца став центром освіти і національної гордості. Монастир 
Арденіца був побудований в 1282 за наказом візантійського імператора Андроніка II Палеолога (Andronikos II 
Palaiologos). Древнє іллірійське місто Аполлонія – на сьогодні Археологічний парк Аполлонія - було засноване в 
558 р до н.е. переселенцями з Корфу і Коринфа. Через Аполлонію проходив знаменитий римський торговий 
шлях «Віа Ігнатія» (з Риму до Константинополя.  
Екскурсія в місті Вльора. Прибережна смуга округу є найбільшою за протяжністю в Албанії і становить близько 
30% від загальної протяжності берегової лінії країни. Перші пам'ятники античності в місті Вльора датуються VI 
століттям до н. е. Поселення в готель у м.Вльора. Відпочинок. Ніч у готелі. 
 
День 5 Вльора 
Сніданок у готелі. Відпочинок на узбережжі Адріатичного моря. Ніч у готелі. 
 
День 6 Вльора - Борщ - Саранда 
Сніданок у готелі. Виселення. Трансфер в місто Саранда уздовж Албанської Рив'єри. Зупинка в національному 
парку з оглядовими майданчиками Ллогара. Фото на пам'ять з оленями. Відвідування курорту Борщ, де, як 
вважається, найчистіше море в Албанії. Відпочинок, купання, час для обіду. 
Саранда - найбільший населений пункт Албанської Рів'єри і один з головних туристичних центрів Албанії. 
Поселення в готелі у Саранді*. За бажанням - відвідання фортеці міста Саранда. Ночівля. 
* Проживання в готелі у Саранді може бути замінено на проживання в готелі у Ксамілі. 
 
 
День 7 Саранда - Бутринт 
Сніданок у готелі. Відпочинок на морі. 
Екскурсія в древнє місто Бутринт, це одна з найбільш важливих археологічних знахідок в Албанії, включена в 
список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і природне джерело. Поблизу Саранди також розташовано 
стародавнє місто Фініч, на території якого розташовується найбільший в Стародавньому світі акрополь, в 7 разів 
більше того, що в Афінах. 

http://samo.feeria.ua/search_tour
http://samo.feeria.ua/search_tour


Якщо ви вибрали готель на знаменитому курорті Ксаміль - то вас чекають 20 різних пляжів, ресторани, кафе. 
Можна взяти катамаран і відпочити на прилеглих островах. 
*Проживання в готелі в Саранді може бути замінено на проживання в готелі у Ксамілі. 
 
День 8 Саранда - Блакитне око - Гірокастра - Берат 
Сніданок. Виселення з готелю. Екскурсія до унікального природного явища – водойми «Блакитне Око». 
Екскурсія в «СРІБНЕ МІСТО» Гірокастру: ви познайомитеся з фортецею міста, де зараз розташувався музей 
зброї, побуваєте в етнографічному музеї (у будинку, де народився Енвер Ходжа), прогуляєтеся по вулицях 
Гірокастри, яка зберегла архітектурний стиль типового міста Оттоманської імперії 17-19 ст. 
Трансфер у місто Берат. Поселення в готелі. Ночівля. 
 
День 9 Берат - Поградець - Охридське озеро 
Сніданок у готелі. Виселення. Екскурсія в місто-музей Берат з відвідуванням фортеці міста і музею Онуфрія. 
Берат - 2400-літнє місто-музей на березі річки Осумі біля підніжжя гори Томоррі , приклад добре збереженого 
османського поселення. У Соборі Діви Марії розташувався Національний Іконографічний музей, де зібрана 
колекція робіт відомого іконописця Онуфрія. 
Трансфер у готель у місті Поградець. Поселення в готелі на березі Охридського озера. Ночівля. 
 
День 10 Поградець (Північна Македонія) 
Сніданок у готелі. Відпочинок на Охридському озері - найглибшому найдревнішому озері на Балканах. 
Факультативно екскурсія до Північної Македонії (орієнтовно 45 євро, екскурсія актуальна за наявності групи від 
10 осіб та за умови відкритих кордонів). Екскурсія в місто Охрид, заслужло славу «балканського Єрусалиму», 
завдяки кількості церков і монастирів, побудованих тут, і безцінного внеску міста в слов'янську культуру. 
Екскурсія в монастир Святого Наума. 
Повернення в готель у Поградець. Ночівля. 
 
День 11 Поградец - Тирана - Київ 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Трансфер в а/п Тирани. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
Польотні дані: 

Туди  

Виліт: 22.06.21 13:00:00, Україна, Київ - PS7707  

Приліт: 22.06.21 14:15:00, Албанія, Тирана - PS7707  

Назад  

Виліт: 02.07.21 15:15:00, Албанія, Тирана - PS7708  

Приліт: 02.07.21 18:35:00, Україна, Київ - PS7708 

Екскурсії, що включені у вартість туру: 
1. Екскурсія в Монастир Різдва Пресвятої Богородиці Арденіца 
2. Екскурсія в давній іллірійський місто Аполлонія (м. Фієрі) з відвідуванням музею Аполлонії. 
3. Екскурсія в місті Вльора. 
4. Відвідування національного парку з прекрасними оглядовими майданчиками Ллогара. 
5. Відвідування курорту Борщ. 
6. Екскурсія в древнє місто Бутринт. 
7. Екскурсія в древнє місто Фініч. 
8. Екскурсія до унікального природного явища-водойми «Блакитне Око». 
9. Екскурсія в «СРІБНИЙ МІСТО» Гірокастру. 
10. Екскурсія в місто-музей Берат з відвідуванням фортеці міста і музею Онуфрія. 

Факультативні екскурсії: 
1. "Старовинні та історичні міста - Круя, Шкодер" (орієнтовно 45 євро,  екскурсія актуальна за наявності групи від 
10 осіб). 
2. Екскурсія "Прогулянка Дурресом + столиця Албанії Тірана + Національний парк Дайті" з підйомом на канатній 
дорозі (орієнтовно 40 євро, екскурсія актуальна за наявності групи від 10 осіб). 
3. Екскурсія в Північну Македонію (орієнтовно 45 євро, екскурсія актуальна за наявності групи від 10 осіб та за 
умови відкритих кордонів). 

 
 


