
 
 

Albània i Macedònia 
 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

Bitllet d’avió: BARCELONA-
TIRANA-BARCELONA.  

Taxes aèries.  

8 nits d'allotjament.  

Règim alimentari de pensió 
completa (aigua inclosa). 

Visites segons itinerari. 

Guia acompanyant. 

Guia de parla castellana. 

Propines conductor i guia. 

Sopar i regal de comiat. 

Assegurança i bossa de viatge.  

Del 2 al 10 de setembre del 
2019. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

#PARTNER 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

 

Habitació individual 2.305€ 

Habitació doble    2.075€ 

NOTA:Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

Maleters. 

Begudes no mencionades. 

Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

Serveis no especificats amb 
anterioritat.  

2 set. BARCELONA - TIRANA 
Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 
de facturació. Sortida amb el vol de línia 
regular amb destinació Tirana, via Roma. 
Arribada i visita panoràmica de la ciutat. 
Allotjament. 
 
3 set. TIRANA-KRUJA-BERAT 
Esmorzar. Sortida cap a Kruja, per 
visitar l'antic basar i el Museu Scanderbeg. 
Seguim cap a Berat. Dinar i tast de vins al 
celler familiar Cobo. Arribada a Berat i 
visita de la seva immensa ciutadella. 
Allotjament. 
 
4 set. BERAT-MONESTIR D’ARDENICA-
VLORA-SARDANA 
Esmorzar. Continuació cap al Monestir 
d’Ardenica. Posteriorment, viatgem fins a 
Sardana, passant per Vlora. Parada a la 
badia de Palerm, on visitem una fortalesa 
otomana. Arribem a Saranda al final de la 
tarda. Allotjament. 
 
5 set. SARDANA-BUTRINTO-ULL BLAU-
GJIROKASTËR 
Esmorzar. Al matí, conduïm fins a  
Butrinto. Visita de l'antiga ciutat greco-
romana. A continuació, viatgem fins a 
Gjirokaster. Parada en ruta la famosa 
cascada de l'Ull Blau. Arribada a 
Gjirokaster i visita de la imponent 
ciutadella. Allotjament i sopar a l'hotel. 
 
6 set. GJIROKASTËR-PËRMET-KORÇA 
Esmorzar. Passejant pels estrets 
carrers de Gjirokaster, visitem alguna de 
les seves cases otomanes. Seguim el 
nostre viatge cap a Korça. Arribada i visita 
del Museu Nacional de l'Art Medieval. 
Coneixem, també, la seva immensa 
catedral ortodoxa i el seu antic basar 
otomà. Allotjament. 

7 set. KORÇA-BITOLA-HERACLEA 
LYNKESTIS-OHRID 
Esmorzar. Sortim cap a la República de 
Macedònia. Tràmits fronterers. Viatgem cap 
a Bitola. Arribada i visita a peu de la ciutat. 
Dinar al restaurant Grne. A molt pocs 
quilòmetres de Bitola, trobem el recinte 
arqueològic d'Heraclea Lynkestis. 
Finalitzada la visita, seguim cap a Ohrid, 
ciutat a la vora del llac. Allotjament i sopar 
a l'hotel. 
 
8 set. OHRID-MONESTIR DE SANT 
NAUM-OHRID 
Esmorzar. Visita guiada del major 
centre turístic, cultural i espiritual de tota la 
República de Macedònia, Jerusalem dels 
Balcans. Passeig en vaixell per les aigües 
cristal·lines del llac Ohrid. A la tarda, vam 
viatgem a l'extrem sud del llac Ohrid, on 
coneixem el Monestir de Sant Naum. 
Allotjament. 
 
9 set. OHRID-ELBASAN-TIRANA 
Esmorzar. Visitem la ciutadella de la 
ciutat de Elbasan, situada al centre 
d'Albània. Arribada a Tirana per visitar 
Bunkart, el mega búnquer de 5 pisos 
construït durant el règim del dictador 
albanès Enver Hoxha per allotjar tota l'elit 
comunista en cas d'invasió. Seguim amb la 
pujada en telecabines a la muntanya Dajti, 
el parc nacional considerat com el balcó de 
Tirana. Allotjament. 
 
10 set. TIRANA-BARCELONA 
A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per 
sortir amb el vol regular amb destinació 
Barcelona. Arribada. 


