
Turistična agencija MAONA v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije (SMS) in 
Društvom restavratorjev Slovenije (DRS), vabi na strokovno ekskurzijo:    

 

  ALBANIJA 

23.-28. april 2015 

Albanija – dežela orlov, kar v prevodu pomeni njeno ime Shqipëria  – je  s svojo lepoto, 

zanimivo zgodovino in prijaznostjo prebivalcev vedno bolj privlačna dežela.  

Na ozemlju današnje Albanije so živeli Iliri, ki so 
jugozahodni Balkan naseljevali pred Grki, 

Rimljani in Slovani. Preživeli so številne 

zavojevalce, živeli pod Grki, Rimljani, Bizantinci, 
Normani, Anžujci, Srbi in Benečani, se dolgih 25 

let upirali Turkom, potem pa dolga stoletja 
preživeli pod Otomanskim imperijem in se 

pretežno islamizirali. Samostojno državo so 

imeli med 1912 in 1939, ko si jih je prisvojila 
Mussolinijeva Italija. Po drugi svetovni vojni so 

oblast prevzeli komunisti pod vodstvom Enverja 
Hoxhe, ki se je sprva naslanjal na SZ potem pa 

na Kitajsko. Vsa ta leta je Albanija preživela v 

popolni diktaturi in izolaciji. Po smrti Hoxhe se 
je začela demokratizirati in odpirati svetu, 

vendar se je prej morala spopasti s popolnim 
razpadom sistema, brezposelnostjo, revščino, kaosom, korupcijo, organiziranimi 

kriminalnimi združbami... Šele po volitvah 1997 in ob izdatni mednarodni pomoči so začele 
delovati državne institucije, vzpostavljati red, graditi infrastrukturo in normalizirati 

življenje. Danes se Albanija pospešeno razvija in pripravlja za vstop v EU. Zaradi svoje 

bogate zgodovine in naravnih lepot pa je ena najbolj zanimivih turističnih destinacij 
predvsem za Evropejce.  

1. dan: četrtek,  23. 04. 2015  

Zbor udeležencev na letališču Jožeta Pučnika ob 12.00. Odhod 
letala ob 13.40, s pristankom v Tirani ob 15.00. Po prihodu na 

letališče v Tiranu vožnja do Kruje. Obisk Muzeja narodnega 
heroja Skenderbega, kjer bomo spoznali življenje in vojaške 

uspehe najbolj znanega Albanca, ki se je celo svoje življenje 

zoperstavljal Turkom. Razstavljene slike, orožje in drugi predmeti 
pričajo o ponosnem času zgodovine albanskega naroda. V 

srednjeveški utrdbi v Kruji se nahaja tudi Etnografski muzej. Po 
ogledu se odpeljemo do Tirane.  

2.  dan: petek,  24. 04. 2015  

Ta dan bomo posvetili 
glavnemu mestu Albanije. 

Tirana je s 620.000 

prebivalci danes največje 
mesto v državi. Leži v 

osrednjem delu države ob 
istoimenski reki. Mesto je 

ustanovil osmanski general 

Sulejman Paša in je bilo do 
20. stoletja pravzaprav mirna 

in nepomembna naselbina. 
Šele po prvi balkanski vojni je 

Albanija razglasila suvereno državo. V Društvo narodov je bila sprejeta po 1. svetovni vojni in Tirana je 
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postala glavno mesto leta 1920. Dopoldan si bomo pod strokovnim vodstvom ogledali Narodni muzej 

s preglednim prikazom albanske zgodovine od Ilirov do obdobja komunizma in Državni Arhiv 

Albanije. Popoldan bomo imeli čas za odkrivanje albanske prestolnice; glavni trg, ki nosi ime po 
albanskemu heroju Skenderbegu, mošejo in stolp z uro, na katerega se lahko povzpnemo po spiralnih 

stopnicah in iz balkona opazujemo mesto Tirana, ki se nahaja 35 metrov pod nami… Obiskali bomo 
mestni predel Blloku. Ta del so za javnost odprli leta 1991 in je postal priljubljen zlasti za  mladino iz 

Tirane. Ponoči je območje polno ljudi, še posebej ob koncih tedna, ko je večina nočnih klubov polnih 

obiskovalcev. Tirana ima veliko odličnih in poceni restavracij... 

3.  dan: sobota, 25. 04. 2015  

Po zajtrku vožnja do arheološkega najdišča Apollonia iz 7. 

stoletja p. n. št. Pristaniško mesto Apollonia je doživelo svoj 
razcvet v rimskem času, ko je bila sedež znane filozofske šole. V 

potresu v 3. st. n. št. je bilo pristanišče uničeno in mesto je 
začelo propadati. Po ogledu se odpravimo na vožnjo ob čudoviti 

albanski obali.  Prosto za kosilo na postanku v kraju Vlori. Po 

kosilu vožnja skozi gozd Nacionalnega parka Llogara na 
nadmorsko višino 1.100 metrov. Pot nadaljujemo do Sarande, 

kjer se namestimo.  

4.  dan: nedelja,  26. 04. 2015  

Po zajtrku se odpeljemo do antičnega mesto Butrinti, 

ustanovljenega v 7. st. pr. n. št. in pod UNESCO zaščito od leta 
1995. Zgodnja arheološka najdišča pričajo o naselbinah med 

10. in 8. st. p. n. št, čeprav nekateri trdijo, da gre za še starejšo 

poselitev (12. st. p. n. št.). Po ogledu prosto za kosilo v Sarandi. 
Popoldne vožnja do prečudovitega gradu Gjiorkastre, ki se 

dviguje na obronkih Široke planine in je zaradi posebne 
otomanske arhitekture pod UNESCO zaščito od leta 2004. 

Sprehodimo se po gradu in obiščemo etnografski muzej.  

5.  dan: ponedeljek,  27. 04. 2015  

Po zajtrku vožnja do arheološkega najdišča Bylis. Prosto za 

kosilo, nato se odpeljemo do mesta Berat na jugu Albanije. 

Mesto je z edinstveno arhitekturo zraslo na bregovih reke Osum, 
pod planino Tomorr. Razglašeno je  za mesto-muzej in je pod 

zaščito UNESC-a od leta 2008. Na poti do Berata bomo obiskali 
eno od najboljših vinskih kleti Albanije - COBO. 

6. dan: torek,  28. 04. 2015  
Vožnja do mesta Drač na jadranski obali, ki je že v času antike veljal za pomembno pristanišče in za 

zgodovinsko prestolnico Albanije (1276-1920). Obiskali bomo enega največjih amfiteatrov na Balkanu in 
odkrivali »Enigmo Durresa (Drača)«. V arheološkem muzeju bomo dobili vpogled v 2.700 let staro 

zgodovino mesta, ki je bilo v času grških kolonij največje pristanišče na jadranski obali. Odhod na 

letališče in polet proti Ljubljani ob 15.35 s pristankom ob 16.55. 
 

Cena:  440 € + 220 € letalski prevoz = 660 € (20-30 oseb), cena 710 € (15-20 oseb) 

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana-Tirana-Ljubljana s vsemi pristojbinami, vodenje slovenskega in lokalnega 
vodnika ves čas potovanja,  namestitev v hotelih  3***, nočitev z zajtrkom: 2 x Tirana, 1x Sarande, 1 x Gijorkastre, 
1 x Berat, vse vstopnine po programu, prevoz z modernim avtobusom, organizacijo potovanja. 

Rok prijave: 9. februar 2015, oziroma do zasedbe mest 

Pogoji plačila: ob prijavi 250 €, marec 210 €, april 200 € 

Doplačilo za enoposteljno sobo: 100 € za pet nočitev 

Odpovedni riziko:  40 €  

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del programa potovanja!  
PRIJAVE in INFORMACIJE: Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, Piran, tel: 05 6734520, mobi: 031 630 680, 
elektronska pošta: maona@maona.si 
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