Vizită Albania
Rotary International District 2241 România & Republica Moldova
impreuna cu
Rotary International District 2485 Albania & Kosovo (in formare)

Dragi prieteni Rotarieni,
DG Florin Marginean, in calitate de guvernator al RI District 2241 si PDG Radu Popescu, in calitate de
reprezentant al Presedintelui RI pentru Albania si Kosovo, va invita sa participati la o excursie rotariana in
Albania pentru a descoperi impreuna cateva dintre frumusetile acestei tari si a va intalni cu cluburi Rotary din
viitorul district 2485.
Va fi o experienta interesanta prin care incercam sa reluam traditia vizitelor guvernatorului incepute in
mandatul PDG Ovidiu Cos, in Israel
Repere
✔ Explorați Albania „nedescoperită” intr-un mod încântător
✔ Experimentați o frumusețe naturală spectaculoasă, de la munți cu lacuri până la plaje
✔ Descoperiți o bogată istorie antică ilirică, greacă, romană și otomană
✔ Vizitați situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, cum ar fi Berat
✔ Admirați priveliștile intr-o călătorie incredibilă, cu diverse peisaje
Ziua 1 (28.09.2022) miercuri – București - Tirana - Lezhe - Shkodra
Dimineața, întâlnire pe aeroportul Otopeni, pentru îmbarcare la zborul spre Tirana. Ajungem la Tirana la 14.15, iar de
acolo, cu autocarul, vom merge la Lezhe pentru tur panoramic, în care va fi trecut în revistă vechiul castel situat în orașul
Lezhe de astăzi. Acesta, potrivit unor teze recente, este considerat a fi orașul vechi Illius condus de Priam în alianță cu alte
orașe state ilire cum ar fi Lyciani (Shkodra) și Dardans (orașul Prizren din Kosovo). Este foarte interesant de constatat că
fiecare detaliu al războiului troian din Iliada se suprapune perfect cu relieful, natura, orașele vecine, fenomene
antropologice sociale, tradițiile de aici, ceea ce va face din vizita aici o experiență interesantă de care să te bucuri
călătorind prin ținuturile acestei zone a Europei antice. Apoi se va pleca spre Shkodra, unde vom se va face un tur al
orașului. Seara cazare la Hotel Grand Europa 5* sau similiar sau similar (proprietarul acestui hotel este un Membru al
Clubului Rotary Shkodra). Intalnire cu Rotary Club Shkodra, RC Alpin Malesi, RC Lezhe, RC Vau i Dejes – Bushat.
Ziua 2 (29.09.2022) Joi – Durres - Kavaje
După micul dejun, plecăm cu autocarul de la Shkodra, vizitand Vau i Dejes, spre Durres unde vom ajunge în jurul prânzului
și vom face un tur al orașului. Orașul Durres se află pe coasta Adriaticii și este principalul port comercial al Albaniei. Al
doilea oraș ca mărime al Albaniei a fost cunoscut anterior ca Durrahium și este unul dintre cele mai vechi orașe din
Albania. A fost, pentru mai multe secole, cel mai mare port de la Marea Adriatică și începutul Via Egnatia spre
Constantinopol/Istanbul. Într-un tur pietonal, vom vizita Amfiteatrul din secolul al II-lea (cel mai mare din Balcani) și
Muzeul Arheologic, situat lângă mare și bogat în obiecte excavate la Durres. De asemenea, se vor vizita Băile Romane din
spatele Teatrului Aleksander Moisiu din piaţa centrală. Pauză prânz la un restaurant pe malul marii care apartine PP Adil
Beqiraj - neinclus în tarif. Seara ne vom întâlni cu membrii cluburilor Rotary din Durres și Kavaja. Seara cazare în Durres,
Flower Hotel 4* sau similar.

Ziua 3 (30.09.2022) Vineri – Berat (UNESCO) - Apollonia - Vlora
După micul dejun, plecăm cu autocarul spre Vlora. Pe traseu ne vom opri pentru un tur pietonal la Berat (aflat în
patrimoniul UNESCO). Berat este una dintre cele mai vechi regiuni locuite din Albania, cu o vechime de peste 2400 de ani.
Este un oraș muzeu frumos și este al doilea oraș muzeu din Albania, numit uneori „orașul celor o mie de ferestre” datorită
particularității sale: stil arhitectural cu case cu multe ferestre aproape unele peste altele.
Vom continua drumul spre Vlora, trecând în revistă orașul antic Apollonia. Fondată în 588 î.Hr. și luată de Aristotel ca
model în analiza sa asupra oligarhiei. Aceasta a fost un bastion vital în războiul civil al lui Cezar cu Pompei și, de
asemenea, important în istoria creștină timpurie prin participările episcopului său la conciliile de la Efes și Chlalkis în 431
și 451 d.Hr. Vom vedea muzeul, Mănăstirea Shen și Biserica Meri. Spre seară, vom ajunge la Vlora și vom face un tur al
orașului. Seara cazare în Vlora, Regina Blue Hotel 5*, sau similar.
Ziua 4 (01.10.2022) Sâmbătă – Tirana
După micul dejun, plecăm cu autocarul spre Tirana. Odată ajunși în capitala Albaniei, vom vizita orașul iar seara, opțional,
vom participa la ceremonia de inaugurare a Rotary E-Club of Tirana Cosmopolitan. In jurul pranzului, ne vom intalni cu
cluburile Rotary din Tirana. Seara cazare în Tirana, Tirana International Hotel 4*, sau similar.
Ziua 5 (02.10.2022) Duminică – Tirana - București
Dimineața devreme, plecăm cu autocarul spre aeroportul din Tirana pentru a ne îmbarca în avionul care ne va aduce la
București.

Tarif : 695 Euro /pers., cazare în cameră dublă
Supliment single 165 Euro/pers
(Tariful este calculat pentru grup de minim 47 de persoane plătitoare. Orice modificare a structurii grupului va
atrage o recalculare a tarifului)
Tariful include :
- Bilet de avion București – Tirana și retur compania Austrian Airlines și Lufthansa (zboruri cu escală la Viena si Munchen
conform programului de mai jos
Zbor tur: Miercuri, 28 Sep 2022 – Austrian Airlines
Bucharest(Otp) 09:50 - Vienna(Vie) 10:30
Durata escală: 02:15
Vienna(Vie) 12:45 - Tirana(Tia) 14:15
Zbor Retur, Duminică, 02 Oct 2022 - Lufthansa
Tirana(Tia) 06:20 - Munich(Muc) 08:15
Durata escală: 00:45
Munich(Muc) 09:00 - Bucharest(Otp) 12:00
Programul de zbor poate suferi modificări efectuate de companile aeriene
- 1 bagaj de cală de 20 kg/pers şi 1 bagaj de mână/pers. (40 × 30 × 20 cm)
- Cazare 4 nopţi la hotel de 4* și 5* cu mic dejun inclus ( 1 noapte la Shkodra, 1 noapte la Durres, 1 noapte la Vlora și 1
noapte la Tirana)
-Transport cu autocarul pe durata programului (preluare aeroport Tirana și transfer pe ruat indicată iar la final transfer de
la hotelul din Tirana la aeroport în dimineața plecării)
- Ghid şi asistenţă în limba română sau engleză.
Tariful nu include
- Taxele de acces la obiective și taxe turistice de oraş, dacă este cazul (se plătec la recepţia hotelului de către fiecare
persoană)
- Alte servicii de masă decât cele incluse în ofertă
- Asigurarea medicală

Note:
- Ȋnscrierile se fac până în data de: 15 august 2022
- După data de 15 august 2022 tariful excursiei poate suferi modificări.
- Desfășurătorul orar precum și vizitele la obiective, pot suferi modificări generate de schimbări ale programului de zbor
comunicat de companie sau alți factori care pot perturba planificarea inițială și care sunt dincolo de posibilitatea de
control a organizatorului.
- Aceasta este o oferta speciala si se supune termenelor si conditiilor de anulare/modificare prevazute in contract.
- Confirmarea părticipării la vizită se va efectua prin email transmis pe adresa cezar.popovici@colibritour.ro și
transmiterea documentelor de călătorie (cartea de identitate sau paşaportul, a căror valabilitate trebuie să fie de minim
trei luni de la data intrării). Se va aplica regula „primul venit = primul servit” pana la completarea locurilor.
- Alte detalii legate de program pot fi obținute și telefonic la numărul 0788298836 – Popovici Cezar – Rotary Club
Civitas Solis Alba Iulia
Plata se va efctua în lei sau euro (se va menționa în confirmare modalitatea de facturare dorită) în conturile SC
COLIBRI TOUR de mai jos:
Cont LEI - RO18BTRL00101202658283XX – deschis la Banca Transilvania Alba Iulia
Cont EURO - RO64BTRL00104202658283XX – deschis la Banca Transilvania Alba Iulia

