
 

Почивка в Дуръс, Албания 7 нощувки 

 
Албания е все още малко позната на българския турист, но привлича със 

спокойствието и чистотата на дългите си плажове и лазурната морска вода. 

Крайбрежният Дуръс може да съперничи с някои от най-добрите морски 

курорти в Европа, а в същото време предоставя така търсения спокоен отдих 

и топло внимание на домакините към всеки гост. Невероятните традиционна 

и италианска кухни, ястията, приготвени винаги с пресни морски дарове и 

екологично чистите плодове и зеленчуци, са още един плюс в избора за летуване 

в курортите на тази очарователна държава. Посещението на историческите 

и културни забележителности във вътрешността на страната, могат да 

направят престоя интересен и разнообразен. Всичко това прави Дуръс 

подходящо място както за семеен отдих с деца, така и за весела почивка с 

приятели. 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град. Нощен преход. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Пристигане в курорта Дуръс около обяд. Свободно време до часа за 

настаняване. Нощувка. 

 

ТРЕТИ до ОСМИ ДЕН 

Свободно време и възможност за допълнителни екскурзии, предлагани и 

заплащани на място в Дуръс. 

 

ДЕВЕТИ ДЕН 

Освобождаване на хотела и отпътуване за България. По пътя кратка спирка в 

град Елбасан и възможност за разходка и шопинг. Елбасан възниква през I век 

под името Скампа. Този древен град е романтична смесица от средновековни и 

модерни сгради, калдъръмени улички и живописни площадчета. Нощен преход.  

 

ДЕСЕТИ ДЕН  

Пристигане в съответния град в България. 

 
 

 

 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ (за дата на отпътуване 23.07.21г.) 

 

1.Полудневна екскурзия в Дуръс  

Ще се потопим в атмосферата на древния град Дирахион и съвременен Дуръс и 

ще проследим различните етапи в развитието му от гръцко–римското 

пристанище до втория по големина град в Албания днес. Ще видим 

Венецианската кула, построена през XVI в., крепостните стени, Римския 

амфитеатър от II в., църквата, посветена на Апостол Павел, централната 

джамия. В края на обиколката ще се отправим към най- голямата дестилерия в 

Албания, където се произвежда прочутия коняк „Скендербег“. Ще дегустираме 

вината и коняка, предлагани там. 

Цена за възрастен: 35 лв. (за деца от 5 до 11.99г. – 18 лв.) Цената включва: 

транспорт, местен екскурзовод с превод на български език, тур гид система, 

вход и дегустация в избата „Скендербег“. 

 

2. Целодневна екскурзия до Берат  

Берат е романтичен старинен град, вплел в себе си източна и западна култура, 

религия и история. Обявен е за град–музей от Списъка на ЮНЕСКО от 2008 г. 

Историята му датира от IV в.пр.н.е. Бил е част от Първото и Второто българско 

царство. Разделен е на 3 махали, като сводестият мост от 1870 г. свързва две от 

тях - Горица и Мангалем. Над тях се издига крепост на 2500 г., която все още е 

обитаема и в която ще влезем. В нейните очертания се намират останките на 20 

византийски църкви. В „Света Мария“ се намира Музеят на иконографа 

Онуфри, най-известния албански зограф от XVI век, който ще посетим. 

Обиколката ни ще премине и през Мангалем, известен със запазените стари 

къщи с фасади, разположени на склон една над друга, които са дали и името на 

Берат - „Града на хилядите прозорци“. 

Цена за възрастен: 60 лв. (за деца от 5 до 11.99г. – 30 лв.) Цената включва: 

транспорт, местен екскурзовод с превод на български език, тур гид система, 

вход за крепостта и Музея на Онуфри. 

 

3. Полудневна екскурзия до Тирана 

Отпътуване по обяд. Ще се запознаем с историческата еволюция на Тирана от 

малък търговски център през XVII век до съвременна столица на страната, 

пълна с кокетни кафенета, модерни ресторанти и магазини. Сградите на града 

носят спомени от османския, италианския и комунистическия период. Ще се 

разходим по новия Италиански булевард, край старите византийските стени, 

кметството, статуята на Скендербег, джамията Етем Бей, Часовниковата кула, 

националната библиотека, сградата на Операта. Екскурзията включва 

посещение на Bunk`Art – един от 175 000-те бункера в Албания, който днес е 



 

превърнат в музей. Състои се от 24 стаи, апартамент и голяма зала, посветена на 

комуникациите. Накрая ще имаме малко свободно време за кафе и шопинг в 

центъра на града. 

Цена за възрастен: 40 лв. (за деца от 5 до 11.99г. – 18 лв.) Цената включва: 

транспорт, местен екскурзовод с превод на български език, тур гид система, 

вход за бункера Bunk`Art. 

 

4. Целодневна екскурзия до Аполония и Вльора 

Ще посетим Аполония – най-важният археологически център на Албания. 

Античният град е основан през 588 г. пр.н.е. от коринтските гърци. През 214г. 

пр.н.е. римляните го превръщат в крепост и търговски център. След 

разглеждането на останките на града, ще се отправим към Вльора – модерен 

град и второто по големина пристанище на Албания. Заливът, където е 

разположен градът, се счита за границата между Адриатическо и Йонийско 

море. Ще видим Площада на флага, Паметника на Независимостта, джамията 

Мурадие, паметника на Исмаил Кемали, ще имаме възможност да се разходим 

из търговските улички и да пием чаша еспресо с гледка към морето. 

Цена за възрастен: 70 лв. (за деца от 5 до 11.99г. – 35 лв.). Цената включва: 

транспорт, местен екскурзовод с превод на български език, тур гид система, 

вход за античния град Аполония. 

 

5. Полудневна екскурзия до Круя 

Круя е старинен град, разположен живописно на склон, на 600 м над морското 

ниво. Най-известната му забележителност е крепостта от V век, с 9 кули, 

използвани за наблюдение по време на битки. До нея се намира Музея на 

Скендербег, чиято сбирка включва различни предмети от Средновековието. 

Скендербег е национален герой на Албания, който многократно отблъсква 

османското нашествие през XV век. След посещението на музея ще имате време 

за разходка из традиционния занаятчийски базар, който работи повече от пет 

столетия. Връщане в хотела по обяд. Свободно време. Нощуване. 

Цена за възрастен: 35 лв. (за деца от 5 до 11.99г. – 18 лв.) Цената включва: 

транспорт, местен екскурзовод с превод на български език, тур гид система, 

вход за Музея на Скендербег. 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

*Депозит от 30 лв. за възрастен. 

*Доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване. 

 

Такса прекратяване: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 



 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата 

на връщане; 

*За лица до 18 год., пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от 

единия или двамата родители. 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*Без ограничения, свързани с COVID-19.  

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

*Минимален брой участници за програмата: 35 човека, срок на уведомяване - 

20 дни преди заминаване; 

*Настаняването в автобуса става по реда на записване след предплатените 

места, ако има такива:  

- За гарантирани комфорт места се доплащат 20 лв. на човек 

*Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 



 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резерваци. 


