
Setmana Santa 
Albània i Macedònia 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 

companyia LUFTHANSA: BARCELONA – 
FRANKFURT – TIRANA – FRANKFURT – 
BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de 4 nits a l’HOTEL COLOSSEO 

(4*) o similar de Tirana. 

•Estada de 2 nits a l’HOTEL LAKI (4*) o 

similar de Ohrid. 

•Estada d’1 nit a l’HOTEL BUSHI 

RESORT (4*) o similar de Skopje. 

•Pensió completa durant tot l’itinerari. 

•Transport privat durant tot el circuit. 

•Guia acompanyant de parla espanyola 

local durant tot l’itinerari. 

•Guies locals a Ohrid i Skopje. 

•Visites i entrades segons itinerari. 

•Guia acompanyant de la nostra 

agència amb un mínim de 20 persones.  

•Documentació de viatge. 

•Assegurança cancel·lació i assistència 

en viatge (cia. ARAG modalitat 
VACACIONAL A LA CARTA). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

• Begudes durant els àpats inclosos. 

• Propines guies i xofer. 

• Maleters a aeroports i hotels. 

• Serveis no especificats amb 

anterioritat.  

 
 

Del 5 al 12 d’abril de 2020 

5 abril BARCELONA – TIRANA 
Vol amb destí Tirana, via Frankfurt. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
COLOSSEO (4*) o similar. Dinar. A la tarda, 
visita panoràmica de la ciutat, capital 
d’Albània. S’inclou la visita de la estàtua de 
Gjergj Kastrioti Sjanderberg, el Palau de la 
Cultura, la mesquita de Haxhi Et’Hem Bey, 
la Torre del Rellotge i el Museu de Història 
Nacional. Sopar. Allotjament. 
 

6 abril TIRANA – DURRES – TIRANA (40 
km-1 hora per trajecte) 
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
Durres on realitzaran la visita de les ruïnes 
del forum, els banys romans, el centre de la 
ciutat, l’Ajuntament, l’amfiteatre romà, les 
muralles bizantines, la torre Veneciana i el 
museu arqueològic. Tornada a Tirana. 
Dinar. Tarda lliure o possibilitat d’agafar el 
telefèric més llarg dels Balcans que els 
portarà al cim de la Muntanya Dajti, on 
podran apreciar espectaculars vistes del 
Bosc Nacional i de la ciutat de Tirana. 
Sopar. Allotjament. 
 

7 abril TIRANA – KRUJA – TIRANA (40 
km–1 hora per trajecte) 
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
Kruja on realitzaran una visita a peu pels 
carrers empedrats que formen el mercat 
Otomà, l’interior de les muralles del castell 
amb el museu històric dedicat a 
Scanderberg i la seva resistència contra la 
invasió otomana. I l’antiga casa 
transformada en un museu etnogràfic. 
Dinar típic de la zona. Temps lliure. 
Tornada a Tirana. Sopar. Allotjament.     
 

8 abril TIRANA – BERAT – OHRID (256 
km – 5 hores) 
Esmorzar. Sortida per carretera fins a Berat 
i visita d’aquesta ciutat coneguda com la 
“Ciutat de les mil finestres” i declarada 
Ciutat-Museu. La part antiga de la ciutat 
disposa d’edificis religiosos com la mesquita 
i esglésies bizantines. Dinar. Continuació 
fins a Ohrid, s’inclou els tràmits de duana 
d’Albània a Macedònia. Arribada a Ohrid i 
acomodació a l’HOTEL LAKI (4*) o similar. 
Sopar i allotjament. 
 
 

#VALLESCLUB 

9 abril OHRID 
Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de la 
ciutat. Recorregut a peu per la ciutat 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco i situada a les ribes del llac. La visita 
inclou l’església de Santa Sofia (segle XI), el 
monument medieval més important de 
Macedònia amb frescos bizantins i l’església 
de Sant Climent amb el seu icona de 
l’Anunciació. Continuació amb un recorregut 
en barca pel llac. Dinar. A la tarda, visita 
del monestir de St. Naum, situat a 30 km de 
la ciutat. Tornada a Ohrid i sopar. 
Allotjament. 
 

10 abril OHRID – BITOLA – SKOPJE (240 
km – 3 hores) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per carretera 
cap a Bitola. Arribada i visita de Heraclea 
Lycentis antiga ciutat Macedònia situada a 
dos quilometres al sud de la moderna ciutat 
de Bitola. Temps lliure a la plaça principal de 
Bitola. Dinar. Continuació per carretera fins 
a Skopje. Arribada i acomodació a l’HOTEL 
BUSHI RESORT (4*) o similar. A 
continuació, visita panoràmica de Skopje, on 
es troba la fortalesa de Kale, el monestir de 
St. Pantelejmon amb el fresc “Lamentació 
de Crist”, els monuments Islàmics Sultan 
Murat’s i Hjunkar Mosque, els banys de Daut 
Pasha, els carrers estrets del mercat vell, la 
casa Memorial de la Mare Teresa i el camí 
que voreja el riu Macedoni “Vardar”. Sopar i 
allotjament. 
 

11 abril SKOPJE – PRIZREN – TIRANA 
(350 km – 5 hores) 
Esmorzar. Sortida per carretera fins a 
Prizren, inclou el pas de duana de 
Macedònia a Kosovo. Arribada a Prizren i 
visita a peu pel centre antic amb el pont 
otomà, la font d’aigua i les mesquites i 
esglésies ortodoxes. Dinar. A la tarda, 
continuació fins a Tirana, incloent el pas de 
duana de Kosovo a Albània. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL COLOSSEO (4*) o 
similar. Sopar i allotjament. 
 

12 abril TIRANA – BARCELONA 
Esmorzar. Temps lliure. Trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Vol amb 
destí Barcelona, via Frankfurt. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble  1.925 € 
Supl. Individual     345 €

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

NOTA: Pressupost calculat amb data 8 
de gener per un mínim de 20 persones i 
pendent de confirmar en ferm. 
Qualsevol alteració en la tarifa aèria, 
data de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 
 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

8 % dte. abans de 90 dies de la sortida 

5 % dte. abans de 60 dies de la sortida 


