
ALBÁNIA - AZ ELLENTÉTEK ORSZÁGA 
SZERBIA-ÉSZAK-MACEDÓNIA-MONTENEGRO ÉRINTÉSÉVEL  

 

A program során érintett világörökségi helyszínek: Ohrid, Berat  

 

Aki még látni akar egy különleges országot Európában, jöjjön velünk e balkáni felfedezőútra, 

ahol kincs a hatalmas, érintetlen tengerpart, a meleg vizű tenger, a romantikus várromok, az 

ókori városok maradványai, a sajátos népi építészet, népviselet, népzene, az érdekes, 

vendégszerető emberek, a kommunista múlt emlékei (ma is állnak az akkori szobrok, 

emlékművek), a lovaskocsik és a szamarak a pálmafás tengerparton.  

Fő úticélunk Albánia, a „Balkán szíve”, a „sasok földje”, Európa fehér foltja, de átutazóban 

betekintést kaphatunk a széthullott Jugoszlávia tagállamai közül Szerbiáról, Észak-Macedóniáról 

és egy csipetnyit Montenegróról.  

 

 

Időpontok: 2021. szeptember 21-26. (6 nap/5 éjszaka) 

Utazás:  légkondicionált, komfortos autóbusszal 

Útvonal:  Veszprém-Dunaföldvár-Tompa-Szabadka-Újvidék-Belgrád-Nis-Skopje-Ohrid- 

  Elbasan-Durres-Berat -Kruja-Tirana-Shkodra-Podgorica-Morača-   

  Mojkovac-Zlatibor-Uzice-Újvidék-Tompa-Dunaföldvár-Veszprém  

Elhelyezés:  2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban,  

  1 éjszaka Szkopjéban 3 csillagos szállodában, 

  3 éjszaka Durresben 4 csillagos szállodában, 

  1 éjszaka Zlatiborban 4 csillagos szállodában  

Ellátás:  büféreggeli és 4 büfévacsora 

 

 

Program:  

1. nap:  Indulás 4 órakor Veszprémből az OMV benzinkút pakolójából. Utazás rövid  

  pihenőkkel Szerbián át, Szabadka-Újvidék-Belgrád-Nis útvonalon Szkopjéba. 

  Útközben a szerb főváros – Belgrád – fő nevezetességének, a Duna-Száva  

  torkolatánál fekvő, híres nándorfehérvári vár (Kalemegdán erőd) megtekintése. A 

  délutáni órákban továbbutazás Szkopjéba, szállás (1 éj). 

2. nap:  Reggeli után városnézés Teréz Anya szülővárosában, Szkopjéban: Kale erőd várfala 

és bástyái, öreg híd, óváros. A város melletti Vodno-hegyen található a 66 m magas 

Millenniumi kereszt, mely a Balkán legmagasabb keresztje. Ezután indulás Észak-

Macedónia csodálatos hegyvidéki tájain keresztül Ohridba. Az azonos nevű tó 

partján álló város a Világörökségi listán szerepel és évszázadokon át az ortodox 

egyház egyik központja volt. A XVII. században Ohridot a „szláv Jeruzsálem”-ként 

is emlegették, a város jelképe a X. századi fellegvár. A Szt. Szófia székesegyház 

megtekintése után az Ohridi-tó partján utazás Albániába. Vacsora szállás Durresben 

(3 éj). Durres: Albánia legnagyobb kikötővárosa, legszebben kiépített, 

legkedveltebb üdülőhelye lassan mélyülő tengerparttal. Látnivalók: amfiteatrum, 

régészeti múzeum és tengerparti sétány. 

3. nap:  Reggeli után kirándulás Beratba, Albánia legszebb városába, mely 2008-ban  

  felkerült a Világörökségek listájára. Lenyűgöző látvány az „1000 ablakos  

  múzeumváros”-ban, a meredek hegyoldalban egymás fölé épült házak panorámája. 

  Városnézés keretében a vár, az Onufri ikonmúzeum, a középkori városközpont és a 

  festői Mangalem negyed megtekintése. A délutáni órákban  visszautazás Durresbe: 

  szabadprogram, fürdési lehetőség, vacsora, szállás.  

 

 

 



 

 

4. nap:  Reggeli után utazás Krujába, Szkander bég szülővárosába. A hegyoldalba épült  

  város és vár méltán viseli az „Adria erkélye” megtisztelő nevet. Látogatás a várban: 

  Szkander bég múzeum, néprajzi kiállítás, majd séta a kicsiny óvárosban és vásárlási 

  lehetőség a bazárban. Ezt követően indulás Tiranába, Albánia félmillió lakosú  

  fővárosába, mely a Dajti-hegy lábánál fekszik, kb. 40 km-re a tengertől. Autóbuszos 

  és gyalogos városnézés keretében ismerkedés a nevezetességekkel: Szkander bég tér, 

  Hősök bulvárja, a Piramis (Enver Hodzsa volt múzeuma), Nemzeti Múzeum, Ethem 

  Bey mecsete, Óratorony stb. Visszautazás Durresbe: vacsora, szállás.  

5. nap:  Reggeli után indulás Lezhába, itt Szkander bég mauzóleumának megtekintése. Ezt 

követően utazás Shkodrába, melynek neve „szent domb”-ot jelent és az albán 

katolicizmus központja. Nevezetességei: Szt. István székesegyház (Albánia 

legnagyobb katolikus  székesegyháza), Albánia legnagyobb mecsetje, török kori Mesi 

híd, Shkodrai-tó (Európa egyik legnagyobb természetes tava, melynek 1/3-a 

Albániához, 2/3-a pedig Montenegróhoz tartozik). Shkodra után búcsú Albániától és 

utazás Moračaba. Itt a kolostor megtekintése, mely Montenegró talán legszebb 

középkori építménye (a XIII. századi templom gyönyörű freskókkal és ikonokkal van 

díszítve). Ezt követően utazás Mojkovac érintésével Zlatiborba: vacsora, szállás 

Zlatibor környékén (1 éj). 

6. nap:  Reggeli után indulás Újvidékre (Novi Sad), rövid városnézés a Vajdaság tartományi 

  székhelyén: városháza, neogót katolikus templom, görögkeleti székesegyház és  

  péterváradi vár, mely a Monarchia egyik legjelentősebb erődje volt. Ezt követően 

  hazaindulás Tompa-Dunaföldvár útvonalon, érkezés Veszprémbe a késő esti órákban.  

 

 

Részvételi díj: 129 900 Ft/fő    BBP biztosítás: 2 700 Ft/fő  

1 ágyas felár: 34 900 Ft/fő     Belépődíjak: kb. 30 €/fő  

 

 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást félpanzióval (5 reggeli és 4 vacsora), az 

idegenforgalmi adókat, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést 

(rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelező utasbiztosítást és a belépődíjakat. 

 

Csatlakozási lehetőség: a fenti útvonalon. 

 

 

 Ingyenes fel- és leszállási lehetőség: Szombathely-Sárvár-Jánosháza-Bakonygyepes-Veszprém 

 útvonalon.  

 

Az utazáshoz érvényes útlevél vagy kártya típusú személyi igazolvány szükséges! 


