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    Albánie je zemí, která dokáže okouzlit a zároveň dohnat k zuřivosti. U lidí, kteří 

ji milují, však okouzlení převáží nad rozhořčením. V Albánii a v tomto celém koutu 

Balkánského poloostrova, jsou krásná starobylá města, půvabné pláže, velkolepá 

pohoří a vzrušující archeologická naleziště. Lidé jsou zde milí a pohostinní, flóra a 

fauna je rozmanitá a unikátní a místní kuchyně a víno tak lahodné.     

    Závažné problémy samozřejmě existují – nemocnice a školy se potýkají s nedo-

statkem financí a personálu, chronický nedostatek elektrické energie brání rozkvě-

tu místního podnikání a systémová korupce odrazuje zahraniční investory a podko-

pává důvěru Albánců, ale i Černohorců, ve státní instituce.  

     Ať jsou však problémy jakkoliv závažné, v ničem se nedotýkají běžných návštěv-

níků těchto zemí, kde příroda vytvořila skutečný ráj. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMĚTE I PROTO FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  

NA CESTU NA BALKÁN! 
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  AALLBBÁÁNNIIEE  TTRROOCCHHUU  JJIINNAAKK……  
      

  

5.-14.června 2015 
 

 

 

 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem ALBÁNIE TROCHU JINAK… 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    pátek 5.června 2015 ve 14.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 

 

 

podrobný program akce 
 

 

       1.den – pátek 5.června 2015: odjezd z České Lípy ve 14.00 hodin.,  cesta přes Prahu, okolo Brna a přes Bratislavu 

do Maďarska.,   následuje   noční přejezd Maďarska okolo Györu a Balatonu po jeho východním břehu (Siofók)., 

       2.den – sobota 6.června 2015:  ve druhé polovině noci přejezd do Chorvatska a do Bosny a Hercegoviny.,  cca 

v 9.00 hodin příjezd do SARAJEVA. Zde prohlídka města spojená 

s procházkou po nejvýznamnějších pamětihodnostech metropole Bosny a 

Hercegoviny. Do pestrého orientálního koloritu staveb postavených za turec-

kého panství se časem vmísily křesťanské (pravoslavné a katolické) kostely, 

židovské synagogy i budovy moderní architektury. Až do balkánské války 

(1992-95) bylo město, které v roce 1984 hostilo hry Zimní olympiády, příkla-

dem soužití ateistů, muslimů, katolíků, pravoslavných i židů. V současné době 

se však vzpamatovává z krvavých bojů občanské války, ve které přišly o život 

tisíce obyvatel města a řada památek byla vážně poškozena. K turisticky nej-

zajímavějším  místům Sarajeva patří široké orientální náměstí Baščaršija 

s mešitami a tržišti v okolí, hlavní muslimská svatyně – Husref begova mešita 

ze 16.stol., pravoslavný kostel sv.Archanděla ze 17.stol., římskokatolická katedrála z 19.stol. atd. Vyhledávané je také 

místo atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d´Este (28.června 1914) s otiskem boty atentátníka 

Gavrila Principa v chodníku, kterým začala 1.svět.válka.       

   Po poledni odjezd ze Sarajeva a cesta do Černé Hory, dále dnem kaňonu řeky Pivy, kaňonu sevřeného až kilometr 

vysokými skalními stěnami podél Pivského jezera a později přes Nikšič okolo hlavního města Černé Hory – Podgorici 

k břehu Skadarského jezera…  Odtud už to nebude daleko k pobřeží Jaderského moře a přes letoviska Sutomore a Bar 

dojezd okolo 19.té hodiny do ULCINJU,  kde máme zajištěné ubytování., nocleh., 
        3.den – neděle 7.června 2015:  ráno přejezd hranic do Albánie a celodenní cesta podél pobřeží., dopoledne krátká zastávka 

v historickém městě KRUJË. Zde navštívíme zdejší hrad (citadela), ve kterém je 

umístěno jak Historické, tak Etnografické muzeum. Snad bude v neděli otevřený i 

bazar s typickými tureckými stánky. V bazaru se dá smlouvat, je to také výhodná 

příležitost pro nákup suvenýrů. Místní obchodníci při smlouvání ocení vašeho obchod-

ního ducha výraznou slevou. A nikdo se na vás nebude zlobit, když se budete jen dívat 

a nic nekoupíte. Z Krujë se pak vrátíme na silnici podél pobřeží a pojedeme okolo 

přístavních měst Durrës a Vlorë do LLOGARSKÉHO PRŮSMYKU, odkud se ote-

vřou jedinečné výhledy na Jadranské i Jónské moře! Odtud už to nebude do našeho 

pobytového místa, letoviska SARANDË, kam dojedeme v časném večeru… Ubytová-

ní v hotelu (popis hotelu v dálších kapitolách), odpočinek, nocleh., 

        4.den – pondělí 

8.června 2015: pobyt 

v SARANDË, volný 

program na pláži Jón-

ského moře nebo: půldenní odpolední výlet do nedalekého an-

tického města BUTRINT (nejzachovalejší a nejvýznamnější 

archeologické naleziště v celé Albánii!) s prohlídkou antického 

města. Najdeme zde  

mj. amfiteátr, po-

zůstatky římských 

lázní, ruiny byzant-

ského kostela 

s fragmenty omítko-

vých maleb, kom-

plex budov známých jako palác Tří mušlí, baptisterium, nymphaeum, bazi-

liku a akropoli. Při zpáteční cestě možnost koupání na pláži v menším leto-

visku u Jónského moře s výhledem na řecký ostrov Korfu… Návrat do Sa-

rande a volno., nocleh., 

        5.den – úterý 9.června 2015:    pobyt v SARANDË, volný program 

na pláži Jónského moře nebo:  cca 7-hodinový výlet do města GJIRO- 



KASTËR. Zdejší hrad (citadela) trůní vysoko nad městem a střeží údolí řek Driny a soutěsky vedoucí horami Lun-

shëria. Překrásné domy ve městě pak pocházejí z 19.století a jsou zcela unikátní. Za návštěvu určitě stojí zdejší Etnogra-

fické muzeum, sídlící v rodném domě Envera Hodži a sloužící i k tomu, 

jak si nejlépe prohlédnout interiér jednoho z tradičních domů. Ještě před-

tím se ale zastavíme v místě, odkud za čtvrt hodinky dojdeme pěšky 

k SYRI I KALTËR (Modré oko). Modré oko je výjimečným podzemním 

pramenem, vyvěrajícím ve stinném hájku. Voda vyvěrá napovrch 

v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě 

modré a u okrajů ostře modravé – jako zornice a duhovka oka.  Cca 

v 16.00 hodin návrat do Sarandë a možnost pobytu na pláži u hotelu., 

nocleh., 

         6.den – středa 10.června 2014: pobyt v SARANDË, volný pro-

gram na pláži Jónského moře nebo:  cca 8-hodinový výlet do hor do okolí 

městečka HIMARË, jehož většinu obyvatelstva tvoří Řekové. Vydáme se 

odtud na pěší výšlap do zdejších přímořských hor a s možností výstupu na 

horu Athenasi, odkud se naskýtá skvělý výhled na Otrantský průliv i Otrantský poloostrov. Návrat do Sarandë cca 

v 17.00 hodin., možnost pobytu na pláži u hotelu a nocleh., 

        7.den – čtvrtek 11.června 2015: pobyt v SARANDË, volný program na pláži Jónského moře nebo:  celodenní 

výlet na řecký ostrov KORFU do letoviska KERKYRA, a to lodí ze Sarandë. Plavba trvá cca 40 minut, cena zpáteční 

jízdenky je 38.-€. V Kerkyře prohlídka letoviska a pobyt na místních plážích u Jónského moře. V podvečer (v 18.10 

hodin) návrat do Sarandë a nocleh v hotelu.,  

         8.den – pátek 12.června 2015: čeká přejezd po pomalé, ale vyhlídkové přímořské silnici nejprve do Himarë a 

přes pobřežní hory do přístavního města VLORË. Celá trasa vede podél jónského pobřeží a Llogarským průsmykem a 

nabízí vzácnou kombinaci úžasných horských scenérií, překrásných pláží a velkolepých výhledů na zářivě modravé 

moře. Vlorský přístav se zařezává do krajiny přesně v místě, kde se stýkají Jónské a Jadranské moře. Jako Aulon město 

Vlorë existovalo již ve starověku. Ještě dříve než dojedeme do Vlorë zastávka v bývalém římském městě ORIKUMI a 

po ubytování ve vlorském hotelu pro zájemce výlet k nedalekému byzantskému kostelu Zvërneci v laguně Narta. 

         9.den – sobota 13.června 2015: přejezd do jiného přístavního města, do DURRËS (krátká zastávka u antického 

amfiteátru), později přejezd okolo Shköderu na hranice s Černou Horou a okolo Podgorice (hlavní město Černé Hory) 

okolo Pivského jezera do Ščepan Pole., zde po příjezdu ubytování v bungalovech a nocleh., 

       10.den – neděle 14.června 2015: celodenní přejezd okolo Sarajeva do Chorvatska a dále okolo Záhřebu do Slovin-

ska a Rakouska., dále okolo Vídně do České republiky. Předpokládaný návrat do České Lípy do 24.00 hodin. Tento 

časový údaj je bez záruky! Raději počítejte i s pozdějším nočním návratem. 

 

 

UBYTOVÁNÍ 

Epirus Hotel*** je elegantní hotel situovaný u velké oblázkové pláže, kde lze 

bezplatně využívat lehátka a slunečníky. Nabízí pokoje, studia a apartmá s 

kabelovou TV, 2 plážové bary, restauraci a Wi-Fi a parkování zdarma. 

Hosté mohou relaxovat na terase ve stínu slaměných slunečníků. V restauraci 

se podávají tradičních jídla albánské a italské kuchyně. 

Epirus stojí pouze 30 metrů od supermarketu a 100 metrů od pekárny a lé-

kárny. Zastávka místního autobusu je vzdálená 500 metrů a centrum Sarandy 

s městským muzeem 1 km. 

Přístaviště trajektů v Sarandě odtud leží 800 metrů. 
Více zde: http://www.ovyt.cz/nase-akce2/albanie-vic-pohody-/ 

 

 

 

http://www.ovyt.cz/nase-akce2/albanie-vic-pohody-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ovyt.cz%2Fnase-akce2%2Falbanie-vic-pohody-%2F


 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 14.prosince 2015.  

 

ubytování, stravování, spropitné 
Ubytování v rámci akce je zajištěno 6x v hotelech 3*, a to ve 2-lůžkových, příp. pro trojice ve 3-lůžkových po-

kojích. 1x je nocleh zajištěn v bungalovech (Ščepan Polje při zpáteční cestě). 

Snídaně jsou zajištěny v Sarandë (5x) a ve Vlorë. Těchto šest snídaní je zahrnuto ve startovném. 

V Ščepan Polje lze zakoupit snídani za 4.-€ 

Všude lze ve městech, na venkově a u čerpacích stanic najít restaurace nebo levné bufety. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé ba Balkáně nakupují balenou vodu v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem Albánii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 
Počet, velikost zavazadel a jejich váha  je v tomto případě bez omezení. 

 

doprava  

Na cestě se budeme pohybovat 9-ti místnými pohodlnými  mikrobusy. Na 

delších přejezdech budou zastávky po cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 28 st.C,  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré 

zkontrolovat, že nemáte prošlé očkování proti tetanu a obrně. Naléhavě dopo-

ručujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které bude zahr-

novat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních 

v zahraničí. 

 

čas 

V Albánii je v létě stejný čas jako u nás, v Řecku platí východoevropský čas, který je posunut oproti našemu o 1 

hodinu napřed.  

 

jazyk 
Ve většině námi navštívených zemích se domluvíte srbochorvatsky, v Albánii zřejmě pouze albánsky. Je prav-

děpodobné, že především mladí obyvatelé Albánie budou ovšem mluvit i anglicky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlou-

hé rukávy při návštěvě chrámů, kostelů či mešit. Při balení svého oblečení přibalte větrovky, na pěší výšlapy i 

pohodlné boty, trička, sluneční brýle, pláštěnku, krátké kalhoty atd.  

 

 

měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Černé Hory je euro (€), 

v Bosně a Hercegovině se platí tzv. konver-

tibilní markou (BAM nebo KM), v Albánii 

albánskými leky (LKK nebo LEK), Ban-

kovky a cestovní šeky jiných hlavních svě-

tových měn lze směnit v kterékoli bance či 

směnárně. Současné kurzy:  1,-BAM = cca 

14.-Kč, 1.-LKK = cca 0,20 Kč a  1.-€ = cca 

27,60 Kč. Banky jsou otevřeny v pracovních dnech vesměs 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin, v sobotu a v neděli 

jsou zavřeny. 

KAPESNÉ:  Na stravu doporučujeme  cca 80.-€ (strava je cenově srovnatelná s cenami u nás). Kdo chce lodí 

na řecký ostrov Korfu + 38.-€ za jízdenku. Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy.  

Všude jsou ovšem také bankomaty pro běžné platební a kreditní karty, stejně tak většina obchodů a zařízení ve 

všech navštívených zemích přijímá karty Mastercard a Visa 



¨ 

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je všude 

vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. Tísňové volání – tel.: 112. Stejná telefonní čísla platí i pro První 

pomoc. 

 

elektřina 
Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 

50Hz. Všude by měly fungovat stejné zástrčky do zásuvek jako u nás, 

adaptéry nejsou třeba. 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní 

centra, která mají klasický stan-

dard a kde lze koupit prakticky vše 

potřebné. Jejich součástí jsou i 

potravinové markety. Otevírací 

doba je zpravidla 09.00-19.00 

s polední přestávkou, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Bezcelně mohou být z Balkánu do zemí Evropské unie 

dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 

cigaret nebo 250 gramů tabáku či 50 doutníků. 

                                     

náboženství 

Na navštívených územích se setkáme zcela jistě s křesťany, pravoslavnými 

katolíky, s muslimy, židy i s ateisty….  

Žádáme každého návštěvníka, aby tuto skutečnost respektoval a dodržoval zdejší  zvyky a tradice. 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v zahraničí: 

 

Bosna a Hercegovina: Velvyslanectví 

České republiky v Bosně a Hercegovi-

ně, Ambasada Republike Češke Fran-

jevačka 19, 71 000 Sarajevo, telefon: 

+38733/447525, 446966, 232748, KO-

238746, nouzová linka: +387 

66906195 

Černá Hora: Velvyslanectví ČR 

v Podgorici, Partizanski put 6a, Tološi, 

81 000 Podgorica, tel./Fax: 

+382/20/281 103, Mobil:+382/69/338 

800 (nepřetržitá doplomatická a konzu-

lární službá) 

Albánie: Velvyslanectví České repub-

liky v Albánii: Ambasada e Republikës 

se Çeke, Rruga Skënderbej 10, Tirana, 

telefon: +355/4/2234004, 2232117, 

2258796 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

S OVýTem Albánie trochu jinak… 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


