
 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 23 de setembre 2018.- PUNT ‘ ORIGEN- BARCEONA – TIRANA 

A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap al aeroport de Barcelona. Tràmits 

facturació equipatge. Sortida amb el vol d’ Alitalia de les 16.40 via Roma cap a Tirana. Arribada a les 23.20 h 

i trasllat a l’ hotel. Sopar i dormir. 

 

Dilluns 24 de setembre 2018.-  TIRANA   Excursió a BERAT   (130 Km) 

Esmorzar, sopar i dormir a Tirana. 

Aquest dia anirem d’ excursió a BERAT, coneguda com la ciutat de les mil finestres. Farem un recorregut a 

peu per conèixer la ciutat. Explorarem l’ antiga fortalesa amb les seves portes, torres i esglésies ortodoxes. 

El seu origen es remunta al segle IV abans de Crist. També veurem la catedral de Santa Maria del segle 

XVIII. En el seu interior alberga el Museu Onufri dedicat al famós pintor albanès.  També visitarem els barris 

de Mangalem i Gorica que tenen elements de l’ arquitectura otomana. Dinarem en un restaurant. A la tarda 

desprès de visitar una bodega local on degustarem els vins de la zona tornarem a Tirana. 

 

Dimarts 25 de setembre 2018.- TIRANA – KRUJA – SHKODRA  (120 Km) 

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a KRUJA. El passeig ens portarà a través dels camins empedrats del basar 

otomà, amb llocs de fusta en els quals s'exhibeixen antiguitats i productes artesanals. Visitarem les 

muralles del castell que alberga el Museu d'història dedicat a Skanderbeg i la seva resistència a la invasió 

otomana. Seguirem amb la visita del Museu Etnogràfic, que es troba instal•lat en una antiga casa Albanesa. 

Dinar en restaurant local. A la tarda anirem cap a SHKODRA, una ciutat que es troba situada en la 

confluència dels rius Buna i Drini. Damunt d’ un turó i coronant la ciutat es troba el castell anomenat Rozfa. 

La història de la ciutat comença en aquest turó. Visitarem la ciutat. Sopar i dormir. 

 

Dimecres 26 de setembre 2018.- SHKODRA – LLAC KOMAN – PEJE (Kosovo)   (300 Km) 

Desprès de l’ esmorzar sortirem cap a KOMAN. Quan arribarem farem una passejada en barca pel Llac 

Koman i gaudirem del bonic paisatge de la Vall del  Drini amb espectaculars formes rocoses, cascades i 

canyons. Aquest dia el dinar serà una bossa pícnic. Finalment arribarem a PEJE, a Kosovo. Sopar i dormir.  

 

Dijous 27 de setembre 2018.- PEJE –PRIZREN – SKOPJE(Macedònia)  (230 Km) 

Esmorzar i sortida. Camí de Prizren farem una parada  en el Monestir Decani que es troba situat en la 

pintoresca Vall del riu Bristica, envoltat de muntanyes i boscos, l’ església dedicada al Crist Pantocràtor 

forma part del Patrimoni de la Humanitat de Unesco. Quan arribarem a Prizren dinarem i farem una visita 

panoràmica de la ciutat: veurem el pont otomà, les mesquites, el castell, el museu de la lliga albana, 

l’església de la Sra de Levish també Patrimoni de la Humanitat. Desprès passarem la frontera cap a 

Macedònia i arribarem a  SKOPJE, la capital del país. Sopar i dormir. 

 

 



Divendres 28 de setembre 2018.- SKOPJE – OHRID  (170 Km) 

Esmorzar i dinar a Skopje. El matí el dedicarem a visitar aquesta ciutat on va néixer la Mare Teresa de 

Calcuta. Veurem la Mesquita del Pasha, el basar turc, el hamman (un dels banys turcs més grans dels 

Balcans), el pont de pedra i la casa de la Mare Teresa. A la tarda seguirem la nostre ruta fins a OHRID. 

Aquesta ciutat es troba en els confins més meridionals de Macedònia. A  700 metres d’ alçada hi ha el Llac 

de Ohrid. Farem la visita de la ciutat. Les atraccions principals del tour són, l'Església de Santa Sofia, 

Bogorodica Perivlepta, Sa Jovan Kaneo, el vell basar, assentament Mesokastro, la fortalesa del Rei Salomó, 

antic teatre. Sopar i allotjament. 

 

Dissabte 29 de setembre 2018.-  OHRID – TIRANA  (135 Km) 

Desprès de l’ esmorzar deixarem Ohrid i anirem cap a Tirana. Pel camí visitarem el Monestir Sant Naum, 

conegut per la seva religiositat ortodoxa. Alguna de les seves pintures i les seves talles de fusta es troben 

dins del Monestir. Es troba enmig d'una deu natural. Tant per la seva ubicació com per la seva història es 

tracta d'una visita ineludible. Dinar en restaurant. A la tarda arribada a Tirana i visitarem la capital d’ 

Albània: centre de la ciutat, estàtua de Skanderberg, mesquita Et´Hembey, la torre del rellotge, el bulevard 

dels màrtirs etc. Sopar i dormir. 

 

Diumenge 30 de setembre 2018.- TIRANA – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 

Esmorzar i  sortida cap a l’ aeroport. Sortida vol de Alitalia de les 11.40 via Roma. Arribada a Barcelona ales 

15.50 h. Recollida equipatge i trasllat als punt d’ origen esmentats. FI DEL VIATGE 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 1.425 Euros 

 

INCLOU: Trasllats d’ anada i tornada des d’ els punts d’ origen esmentats al aeroport de Barcelona. Bitllets 

avió Alitalia des de Barcelona a Tirana, anada i tornada via Roma. Les taxes aèries. Estada en hotels de 4 

estrelles superior ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Totes les visites esmentades en el programa 

amb les entrades. Tots els menjars que s’ indiquen. Guia acompanyant de parla castellana durant tot el 

circuit. Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i cancel·lació.  

NO INCLOU: Extres d’ hotel. Propines, maleters 

 

SUPLEMENTPER HABITACIO INDIVIDUAL:   160 Euros 

 

 

ES NECESSARI TENIR PASSAPORT 
 

 

 

 


