
 

 

 
 

ALBANIA - DURRES 
HOTEL MEL HOLIDAY **** ALL 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM :  
1 DZIEŃ: spotkanie na lotnisku z przedstawicielem biura, wylot do Albanii (Tirana), transfer do hotelu w Durres. 
Zakwaterowanie w hotelu od godziny 14:00. Pierwsze świadczenie uzależnione od rozkładu lotów. 
2-7 / 2-10 / 2-11 DZIEŃ: pobyt w Durres – możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 
8 / 11 / 12  DZIEŃ: Śniadanie (w hotelu lub formie suchego prowiantu – uzależnione od rozkładu lotów), wykwaterowanie  
z hotelu, transfer na lotnisko, wylot do Polski. 
 
GODZINY WYLOTÓW:  
Oficjalne godziny zostaną potwierdzone przez linie lotnicze w terminie kwiecień 2017. 
 

	
TERMIN	–	8	DNI	

	
CENA	OD	OSOBY	

	
18.09	-	25.09.2017	 																																		2	399	zł					(7	noclegów	)			

CENA	OBEJMUJE:	
• Przelot	samolotem	czarterowym	Katowice	–	Tirana	–	Katowice	
• Transfer	lotnisko	–	hotel	-	lotnisko	
• Zakwaterowanie	7		w	Hotelu	MEL	HOLIDAY	****,	
• wyżywienie	All	Inclusive	
• opiekę	rezydenta	na	miejscu	pobytu,	
• polski	program	animacyjny	w	ciągu	dnia	i	wieczorem	
• opłatę	na	fundusz	gwarancyjny	
• taksę	klimatyczną		
• ubezpieczenie	KL	20.000€,	NNW	2.000€	i	bagaż	200€	(choroby	przewlekłe)	
• podatek	VAT.	
	
CENA	NIE	OBEJMUJE:	
• wycieczek	fakultatywnych,	

	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE  
Durres	i	fabryka	koniaku	(20€):	
Wyjazd	 do	 Durres,	 gdzie	 odwiedzimy	 destylarnię	 brandy	 „Gjergj	 Kastrioti	 Skenderbeu”,	 jedną		
z	 największych	 w	 Albanii,	 działającą	 od	 1933	 roku.	 Firma	 produkuje	 jedną	 z	 najlepszych	 brandy	
„Skenderbeu”	oraz	wiele	innych	alkoholi	jak:	wina,	rakija	oraz	likier	pomarańczowy.		
Podczas	 prezentacji	 zapoznamy	 się	 z	 technologią	 produkcji	 trunku,	 który	 może	 być	 wspaniałym	
podarunkiem	 z	 Albanii.	 Poczęstunek	 połączony	 z	 degustacją	 wszystkich	 alkoholi	 produkowanych	 przez	
fabrykę.	 Możliwość	 zakupu	 oryginalnej	 brandy	 w	 firmowym	 sklepie.	 Zwiedzanie	 należącego	 do	
najstarszych	 miast	 albańskich	 Durres.	 Podczas	 spaceru	 po	 mieście	 zobaczymy	 nową	 promenadę,	 wieżę	
wenecką,	 fragmenty	 dawnych	 murów	 obronnych	 z	 czasów	 bizantyjskich.	 Zatrzymamy	 się	 przy	 nowym	
meczecie	i	mogącym	pomieścić	15	tys.	widzów	amfiteatrze	z	czasów	starożytnego	Rzymu.			
Tirana	i	Kruja	(30€):	
Wycieczka	 	 do	 stolicy	 kraju	 Tirany.	 Tirana	 to	 tętniąca	 życiem	 	 metropolia	 pełna	 kontrastów.		
W	Tiranie	łączy	się	nowe	ze	starym,	przepych		z	niskim	statusem	społecznym,	a	chaos	po	chwili	bawi	
i	 rozśmiesza.	W	 Tiranie	 zobaczymy	 ścisłe	 centrum	miasta,	 Plac	 Skanderberga	 z	meczetem	 Ethem	
Beja	 i	 wieżą	 zegarową,	 	 piramidę	 Hoxhy.	 Spacer	 głównym	 bulwarem	 miejskim,	 	 przez	 dawną	
dzielnicę	 prominentów	 z	 domem	 Enverea	 Hoxhy	 do	 uniwersytetu	 na	 placu	 Matki	 Teresy.	
Opcjonalnie	 możliwość	 zwiedzenia	 Muzeum	 Narodowego	 (4750	 eksponatów),w	 którym	 są	
prezentowane	zbiory	dokumentujące	historię	Albanii.	Możemy	tu	prześledzić	rozwój	państwowości	
kultury	 narodu	 albańskiego	 od	 starożytności	 	 do	 czasów	współczesnych.	 Następnym	 punktem	 jest	 położona	 na	 zboczu	masywnego	
górskiego	Kruja.	W	Kruji	obejrzymy	zamek		oraz	zabytkową	starówkę,	gdzie	będzie	się	można	oddać	atmosferze	zakupów	w	bazarowym	
osmańskim	klimacie.	Możliwość	zwiedzania	Muzeum	Skanderbega	(w	cenie)	lub	Muzeum	Etnograficznego.	
Berat	(30€):		
Zwiedzanie	Beratu	–	miasta	wpisanego	na	listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Miasto	nazywane	
ze	 względu	 na	 swoją	 specyficzną	 osmańską	 architekturę	 miastem	 „tysiąca	 okien”.	 	 Wizyta	 w	
zbudowanej	 na	wzgórzu	 twierdzy	 Berat.	 	 Jedno	 z	 najczęściej	 odwiedzanych	miejsc	w	 Albanii.	 Ze	
wzgórza	roztacza	się	przepiękny	widok	na	otaczające	pasma	górskie	oraz	wijącą	się	w	dole	rzekę	
Osum.	Mieszkańcy	 twierdzy	 byli	 chrześcijanami,	 znajdowało	 się	 tu	 20	 kościołów,	 był	 tu	 również	
meczet.	W	 twierdzy	wizyta	w	 zrekonstruowanej	 katedrze	 Św.	Mikołaja,	 gdzie	mieści	 się	muzeum	
ikon	Onufrego	–	jednego	z	najznakomitszych	twórców	fresków	w	XVI-	wiecznej	Albanii.	Czas	wolny	
to	spacer	po	mieście,	możliwość	zamówienia	obiadu	w	regionalnej	restauracji.	
Pogradec/Św.	Naum/Ohryd	(45€):	
Wycieczkę	 rozpoczynamy	przejazdem	do	Pogradeca,	miasta	położonego	nad	 jeziorem	Ohrydzkim,	
malowniczo	 otoczonego	 górami.	 Krótki	 postój.	 Wjazd	 do	 Macedonii,	 kontynuujemy	 podróż	 do	
monastyru	 Św.	Nauma.	Monastyr	 nosi	 imię	 średniowiecznego	mnicha,	 który	 był	 uczniem	Cyryla	 i	
Metodego,	 niektóre	 źródła	 podają	 go	 za	 fundatora	 klasztoru.	 Życie	 i	 działalność	 Św.	 Nauma	
przedstawione	 są	 na	 freskach	we	wnętrzu	 cerkwii	 Św.	 Archaniołów	Gabriela	 i	Michała.	Monastyr	
jest	jednym	z	najchętniej	odwiedzanych	miejsc	w	całej	Macedonii.	Możliwość	przejażdżki	łodzią	do	
źródeł	 rzeki	 Czarny	 Drin.	 Kolejny	 punkt	 wycieczki	 to	 Ohryd,	 letnia	 stolica	 Macedonii.	 Podczas	
spaceru	 po	 mieście	 zobaczymy	 pomnik	 Św.	 Cyryla	 i	 Metodego,	 zabytkowe	 bramy	 miejskie,	 port,	
muzeum	piśmiennictwa,	cerkiew	Św.	Zofii,	amfiteatr	z	czasów	helleńskich,	twierdzę	Cara	Samuela.	
Dla	wielbicieli	zakupów	–	wizyta	na	tradycyjnym	bazarze.				
 

	
 
 

POŁOŻENIE	
W wypoczynkowej części miejscowości Durres, dzielnicy Mali Robit. Odległość od najbliższego sklepu to 50 metrów. Popularny 
hotelowy kompleks FAFA składający sie z kilku niezależnych budynków - klienci Rego-Bis będą zakwaterowani w budynku Mel Holiday 
prezentowanym na zdjęciach w ofercie. Położony nad brzegiem Morza w miejscowości Durres (z bezpłatnymi leżakami i parasolami). 
Odległość od centrum Durres 15 km, odległość od lotniska Tirana-Rinas 35km. W pobliżu znajdują się restauracje, puby, sklepiki, 
możliwość wypożyczenia samochodu. Odległość do stolicy państwa, Tirany to ok. 30 minut jazdy.	
WYPOSAŻENIE	
Recepcja całodobowa (możliwość korzystania z sejf boxów), restauracja (dostępne foteliki dla dzieci) z widokiem na Morze, sala 
konferencyjna, winda, basen ok. 300m2 z wydzieloną częścią dla dzieci, mini plac zabaw, bar na plaży / basenie, sporty wodne dodatkowo 
płatne. Bezpłatny Internet WI-FI w lobby. Możliwość płatności w hotelu kartą Visa bądź MasterCard.	
POKOJE	
Klimatyzowane pokoje 2-osobowe (ok. 25m2) z możliwością dostawki w formie rozkładanej sofy, łazienka z prysznicem bądź wanną, 
suszarką do włosów, WC, TV-SAT, lodówką, balkonem (2 krzesła + stolik). W obiekcie dostępne również pokoje typu Suite - przestronne 
(ok. 35m2), możliwe zakwaterowanie rodziny 2+2. Pokoje posiadają boczny widok na Morze, frontalny widok na Morze posiadają pokoje 
typu Suite. Ręczniki oraz pościel wymieniane 3 razy na tydzień. Zakwaterowanie od godziny 14.00, wykwaterowanie o godzinie 12.00.	
WYŻYWIENIE	 	
All Inclusive - śniadania 08.00-10.00, obiad 13.00-14.30, kolacja 19.00-21.00 w formie bufetu, nieograniczona ilość napoi 
bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych (białe, czerwone wino, lokalne piwo, rakija, brandy) w godzinach 10.00 - 22.00. Między 
16.00-17.00 dostępne przekąski oraz lody.	
PLAŻA	
Golem Beach - prywatna piaszczysta z łagodnym zejściem - idealna dla rodzin z małymi dziećmi, bezpośrednio przy hotelu. Leżaki  
i parasole na plaży BEZPŁATNIE (ograniczona ilości 2 leżaki i parasol na pokój).	
ZNIŻKI/DOPŁATY	
Pierwsze dziecko do 12 lat stała cena 999 zł, 2 dziecko do 2-5 lat stała cena 999 zł, 2 dziecko 7-12 lat stała cena 2249 zł, 3 osoba w pokoju 
powyżej 12 lat zniżka 100 zł, dopłata do pokoju 1 osobowego 1199 zł. 	
	


