Albania
–
kierunek
bez
obostrzeń Covid-19 – 10 nocy
za 780zł za osobę
Jak wszyscy wiemy, praktycznie cała Europa jest zamknięta dla
turystów. Lecz czy na pewno? Już dwa lata temu po głowie mi
chodziło by odwiedzić Albanię. Okazuje się, że Albania takich
obostrzeń nie ma. Moim zdaniem warto zainteresować się właśnie
tym kierunkiem Europy.
Zauważyłem, że ceny za loty do Albanii czy to z Warszawy czy
też Berlina strasznie wzrosły. To z oczywistych względów. Ten
kraj jest otwarty na turystów.
Postanowiłem usiąść i poszukać okazyjnych lotów, kwater.
Poniższa symulacja dotyczy się rodziny 2+2.

Bilety lotnicze Warszawa
Tirana – Warszawa.

–

Tirana

–

W pierwszej kolejności zacząłem szukać lotów. Loty standardowo
na czwórkę w klasie ekonomicznej to koszt ponad 4000zł.
Znalazłem lot za
1640zł w dwie strony Warszawa – Tirana – Tirana – Warszawa.
Jest lot klasą ekonomiczną z bagażem podróżnym. Jeżeli lecicie
z dzieciakami zalecam wykupić duży u do dodatkowe 250zł.

W związku, że Tirana nie leży nad morzem wyszukałem dużej
miejscowości, która ma dostęp do wielkiej wody.

Durres, Albania – miejscowość nad morzem
adriatyckim.
Starożytne miasto z zabytkami. Oprócz plażingu można zwiedzić
naprawdę sporo ciekawych miejsc. Miasto założone w 625 roku
p.n.e.
1.Rzymski amfiteatr z początku II wieku, największy na
Bałkanach. Obiekt ten ma średnicę ok. 120 m i wysokości trybun
ok. 20 m, mógł pomieścić 15 tysięcy ludzi. Położony jest na
stoku wzgórza w pobliżu murów i budynków mieszkalnych. Ruiny
amfiteatru odkryto w 1966 roku podczas kopania studni. Gdy
zakazano
walk
gladiatorów,
miejscowa
społeczność
chrześcijańska przejęła amfiteatr w V wieku,
2.Wenecka wieża – mieszcząca się w porcie. Od niej zaczyna się
najlepiej zachowany fragment murów miejskich.
3.Pałac byłego albańskiego króla Zoga I – wybudowana na
wzgórzu nad miastem w latach 20. XX w. rezydencja nadmorska w
stylu Art déco. Przed pałacem stoi pomnik Skanderbega oraz

radar zbudowany przez armię włoską. Obiekt jest niedostępny
dla zwiedzających.
4.Prawosławna katedra św. Pawła i św. Astiusa
5.Wielki Meczet – wybudowany w 1994 r. na miejscu
wcześniejszego meczetu zburzonego w 1967 roku w ramach walki z
religią w komunistycznej Albanii
6.Muzeum Archeologiczne – powstałe w 1951 roku. Znajduje się w
budynku przy porcie, niedaleko murów miejskich. Muzeum
przedstawia dzieje miasta z czasów greckich, rzymskich i
bizantyjskich.
Więc lista do zwiedzania jest naprawdę ciekawa

Transfer z lotniska w Tiranie do Durres
Udało mi się znaleźć przejazd z lotniska do hotelu za kwotę
206zł w dwie strony. Można skorzystać z vana ale koszt zrasta
o 150zł

Samochód odbierze nas o ustalonej godzinie z lotniska i
zawiezie nas do hotelu. To samo w drugą stronę o ustalonej
godzinie nas odbierze z hotelu i zawiezie na lotnisko. Z
Tirany do Durres jest ponad 40km więc według mnie cena jest
naprawdę atrakcja.

Hotele, pensjonaty w Durres
Jeżeli nie jesteście bardzo wymagający a chcecie znaleźć pobyt
w Durres za nieduże pieniądze to lokali jest naprawdę sporo.
Bardzo blisko do plaży. Borę pod uwagę to, że bardzo dużo osób
jeździ nad polskie morze. Napisze tylko, że warunki są
porównywalne.

Koszt pobytu bez wyżywienia w Durres możecie znaleźć poniżej
1000zł za 4 osoby na 10 nocy! Cena naprawdę atrakcyjna.
Szukałem lokalizacji, które mają jakieś opinie. To bardzo
ważne by hotele, pensjonaty miały już jakąś renomę.

Plaże w Durres – Albania
są piaszczyste, szerokie To ponad 6 kilometrów wybrzeża. Jest
to plaża bardzo dobrze przygotowana do wypoczynku z dziećmi.
Sprzyja temu także łagodne zejście do wody.
W lipcu i sierpniu temperatury maksymalne wynoszą średnio
około 30 stopni Celsjusza. Bywa tak, że temperatury sięgają
ponad 40C!
Podsumowując naszą symulacje:
Loty w dwie strony można wyrwać za 1640zł, duża waliza 250zł,
taxi transfer lotniskowy 206zł, kwatera 10 dni 1000zł. Koszt
całkowity podróży z zakwaterowaniem to 3096zł. Dziejąc na
osobę: 774zł na 10 nocy. Wiadomo, trzeba coś jeść ale to już
jest sprawa indywidualna. Wiem, że jak ktoś chce to może się
najeść naprawdę za tanie pieniądze. Lokali jest naprawdę sporo
a świeże owoce są bardzo tanie.
Mam nadzieje, że moja symulacja Wam się podobała. Dodam tylko,
że wczoraj znalazłem loty Berlin – Majorka – majorka – Berlin
za 616zł! na 4 osoby. Do tego pełny transfer Poznań – Berlin –
Berlin Poznań za 400zł. No ale Majorka jeszcze zamknięta. To
znaczy trzeba się testować a to są dodatkowe wysokie koszta.
Pozdrawiam BP – TswD

