
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

МОРЕ МОРЯ - АЛБАНІЯ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
6:30 - збір групи  м. Львів, площа 

Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

7:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин українського кордону. Переїзд у готель на території 
Угорщини/Сербії. 
Прибуття в готель, поселення. Ночівля. 

ДЕНЬ 2-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю. Переїзд у Вльору, Албанія.  
Прибуття. Поселення в готель.  
Відпочинок на морі. 
Ночівля.  

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Вечірня екскурсія в місто-музей Берат - 20€ дор./14€ діти до 
12р. Засноване іллірійцями 2400 років тому старовинне місто 
Берат, що входить до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, часто 
називають «містом тисячі вікон», «містом музеїв». якому. Берат 
зумів у часи комуністичного диктатора зберегти свою унікальну 
спадщину – житлову забудову Османської епохи XVIIІ – ХІХ ст.: 
притулені до скелястого схилу, один на одному, під 
коричневими дахами білі будинки з безліччю великих вікон. Тут 
час ніби застиг 500 років тому: майстри досі вирізають картини 
із дерева, ніхто не поспішає, у античній цитаделі Кала навіть 
сьогодні живуть люди. А ще в Бераті – найвідоміша в Албанії 
винарня, келих вина з якої чудово смакуватиме в одному із 
затишних кафе на березі річки Осумі. 

Ночівля.  

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія в Тирані та Дурресі - 33€ дор./28€ діти до 
12р. Столиця Албанії Тирана довго і старанно відновлюється 
після комуністичного режиму диктатора Ходжі.  Сьогоднішня 
Тирана – це хаотичний коктейль зі старовинних будинків 
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османської епохи, монументальних споруд комуністичного 
часу, сучасних муралів та кольорових яскравих фасадів, скляних 
свічок хмарочосів, оригінальних готелів і великих торгових 
центрів. Про давні часи в старому місті нагадують кам’яні 
турецькі мости, годинникова вежа на пішохідній площі 
Скандербега, мечеть Ехтем Бей і колоритний східний базар, на 
якому гостинні веселі албанці пожартують, порадять і підберуть 
оригінальні сувеніри. 
Портове і курортне місто Дуррес – одне з найстаріших в Албанії, 
ровесник стародавнього Рима. Тут досі зберігся римський 
амфітеатр із ІІ ст. н.е., де билися легіони Юлія Цезаря і Помпея, 
прикрашена красивою мозаїкою і фресками каплиця на його 
території, візантійський форум і ротонда, замок із V ст., 
фортифікаційні стіни і збудована колись венеційцями кругла 
вежа, а сьогодні – затишне молодіжне кафе, і споруджена в 
1503 році на руїнах християнської базиліки мечеть Фатіх. 
Дуррес дивує й захоплює своїх гостей мощеними каменем 
вуличками, крислатими соснами й пальми, фонтанами на 
просторих площах, піщаними пляжами і кришталево чистою 
водою Адріатичного моря.  

 Замок Скандербега в Круї - 17€ дор./13€ діти до 12р., вхідні 
квитки у вартості. Невеличке містечко Круя поблизу столиці 
Тирани – середньовічна перлина в оточенні високих гір і 
символ нескореного духу албанського народу. Саме тут 
розпочиналася історія держави Арберії-Албанії ще 1190 року, а 
пізніше на скелястій вершині над містом легендарний 
Скандербег укріпив могутню фортецю, що витримала 25 років 
облоги: коли вже Балкани підкорилися туркам, Круя гордо 
стояла не завойована! Сьогодні в замку Скандербега – музей на 
його честь, відкритий з наказу диктатора Ходжі. Тут панує 
захоплива атмосфера з відлунням битв і перемог: кам’яні 
тунелі-вулички, низькі будинки під черепицею, православна 
церква, турецька лазня, фотогенічна панорама міста й моря і 
таємний хід, яким ще пролазив сам Скандербег!  

Ночівля. 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Гірокастра і джерело Блакитне Око - 28€ дор./23€ діти до 12р., 
вхідні квитки у вартості. Гірокастра – «Срібне місто», засноване 
колись греками, яких тут і сьогодні проживає найбільше у всій 
Албанії. Найбільше багатство Гірокастри – це добре збережені 
типові для Балкан будинки баштового типу 17-19 століття  

(турецькі кулє), під сірими сланцевими дахами, з білосніжними 
стінами і дерев’яними балконами-галереями. 
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Мощені каменем вузькі вулички старого міста переносять в 
атмосферу Середньовіччя, автентичний побут мешканців, круті 
східці й спуски-підйоми з пристосованими до них будівлями,  
унікальна фортеця-корабель зі стрункою годинниковою вежею 
на вершині гори над містом – вишуканий архітектурний 
ансамбль міста просто зачаровує.  
А природне диво чекає за 15 км від Гірокастри – вертикальна 
карстова печера-озеро, що утворилася на річці Бистриці, 
бездонний вир із відтінками зеленого-блакитного-синього-

фіолетового – це джерело Блакитне Око діаметром 6 м і досі 
нез’ясованою глибиною (дайвери пірнали тут на 45 м і дно не 
побачили!) 

Ночівля.  

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 7-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 8-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 9-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Переїзд в транзитний готель. 
Прибуття в готель. поселення. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 10-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд у Львів. 
Прибуття у Львів орієнтовно 23:00 

 


