ALBÁNIE 2023 - Durres - Perandor Beach****
Albánie, plným názvem Albánská republika, je středomořský stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově. Na severu sousedí s Černou Horou, na
severovýchodě s Kosovem, na východě se Severní Makedonií a na jihovýchodě s Řeckem. Západní část Albánie leží na pobřeží Jaderského moře, zatímco její
jihozápadní část leží na pobřeží Jónského moře. Od Itálie, kterou od Albánie odděluje Otrantský průliv, je vzdálena 72 kilometrů. Hlavní město Tirana, kde žije
přibližně 895 tisíc obyvatel, je finančním centrem země. K roku 2011 žilo v zemi 2 821 997 obyvatel. Etnicky se jedná o poměrně homogenní zemi, kterou z 95 %
tvoří Albánci, z náboženství zde převažuje islám. Demograficky se jedná o velmi mladou zemi, neboť střední věk obyvatelstva je 29,9 let (pro srovnání:
v Česku je to 40,1 let). Albánie je členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Rady
Evropy, Světové obchodní organizace, Středoevropské zóny volného obchodu, Organizace islámské spolupráce a jedním ze zakládajících členů Unie pro
Středomoří. Od ledna 2003 byla potenciálním kandidátem na vstup do Evropské unie a 28. dubna 2009 o členství v Evropské unii formálně požádala. Od roku
2014 je oficiálním žadatelem o členství, přístupové rozhovory začaly v březnu 2020. Albánie je parlamentní republikou s tržní ekonomikou. Reformy a
transformace trhu otevřely zemi zahraničním investicím, zejména co se týká rozvoje energetického průmyslu a dopravní infrastruktury.
Drač (albánsky Durrës, italsky Durazzo) je jedno z největších měst v Albánii, na břehu Jaderského moře. Je hlavním přístavem země a do roku 1920 byla
i hlavním městem. Nachází se v centrální části země, 33 km západně od metropole Tirany, podél severního okraje Dračského zálivu (alb. Gjiri i Durrësit). Každý
stát má v oblasti turistiky jedno místo, které je cestovateli navštěvováno nejvíce, což může být způsobeno několika faktory. A přitom se nemusí ani jednat o
hlavní město, jako je tomu například u města Drač v Albánii. Turisté sem míří hned z několika důvodů. V letních měsících jim jde samozřejmě nejvíce o azurové
moře, na jaře a na podzim potom zejména o turistiku a poznávání památek či návštěvu nedaleké Tirany. Rozloha města činí přibližně 46 km², což je srovnatelná
plocha, jakou má například Benešov. Durrës je tak ideálním místem pro poznávání, které zvládnete hravě i bez použití MHD. A že je co poznávat! Z již
zmiňované historie se nám dochoval například římský amfiteátr, který byl postaven ve druhém století našeho letopočtu. Jedná se o největší amfiteátr na
Balkánském poloostrově a ve svých dobách jeho kapacita dosahovala 20 tisíc lidí. Další historickou budovou, tentokrát z dob nadvlády Benátčanů, je tzv. Benátská
věž, která byla postavena v 16. století. Celou zaznamenanou historii, včetně archeologických nálezů, ovšem můžete obdivovat v místním Archeologickém muzeu.

Program zájezdu:
04.09. Odjezd ve 23.30 hodin z České Lípy, v 24.00 hodin z Mimoně.
05.09. V 16.00 hod. příjezd do Ancony (1300 km), trajekt Adria Ferries (AF CLAUDIA) do Řecka vyplouvá ve 19.00 hodin, jeden
nocleh ve 4L vnitřní kajutě.
Středa 06.09. V 11.00 hod. připlouvá trajekt do Durres, odjezd do hotelu Perandor Beach, čerpání služeb all inclusive.
Čtvrtek 07.09. Volno, odpočinek u moře, možnost fakultativního výletu (na výlety cca 200 km).
až
Úterý
12.09. Volno, odpočinek u moře, možnost fakultativního výletu.
Středa
13.09. Odjezd z hotelu do přístavu Durres, nalodění. Trajekt společnosti Adria Ferries (AF CLAUDIA) vyplouvá v 19.0 hodin, jeden
nocleh ve 4L vnitřní kajutě.
Čtvrtek 14.09. V 11.00 hodin připlouvá trajekt do přístavu v Anconě, odjezd do ČR (nonstop jízda, zdravotní zastávky).
Pátek
15.09. Příjezd do ČR: Mimoň v pátek 16.09.2022 v cca 02.00 hodin, Česká Lípa cca 02.30 hodin (1300 km).

01. den Pondělí
02. den Úterý
03. den
04. den
09. den
10. den
11. den
12. den

Termín zájezdu:
Cena zájezdu:

04.09. - 15.09. 2023
25.460.- Kč

Cena zahrnuje:

dopravu zahraničním minibusem (2800 km), 2 noclehy ve 4L vnitřních kajutách na lodi, služby uvedené v programu bez poplatků za
vstupy, 7 nocí v hotelu Perandor Beach**** v Durres se službami all inclusive, zástupce CA v místě pobytu.

Cena nezahrnuje:

pojištění LV v zahraničí (dospělý 30,- Kč/den, děti do 15 let 18,- Kč/den), stravování na lodi, pobytová taxa 2,50 € za pokoj a
noc (platí se v hotelu) a fakultativní výlety.

PITTNER TOUR - cestovní agentura, Karla Poláčka 1370/17, 470 01 Česká Lípa
Mobil: +420 602 447 910, ckpittnertour@seznam.cz, http: www.pittnertour.cz

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK TRAVEL FAMILY Praha

