
 

Albania i Kosowo samolotem 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 
Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE),  
e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 9 dni 

 
TIRANA – KRUJA – SZKODRA – JEZIORO KOMAN – DOLINA 

VALBONY – GJAKOVA – DEČANI – PEĆ – PRISZTINA – 

GRAČANICA – PRIZREN – DURRËS – 

BERAT – DURRËS – TIRANA 

 
1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie, 
spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali odlotów 
(strefa D, przy stanowiskach odprawy PLL LOT). Odprawa 
paszportowo-bagażowa. Wylot do Tirany. Po przylocie 
spotkanie na lotnisku z pilotem-przewodnikiem Tamada Tour. 
Transfer do hotelu. Odpoczynek. 

 

2. dzień (dystans: ok. 120 km) – po śniadaniu wyjazd na 

zwiedzanie stolicy Albanii. Pierwszą atrakcją będzie wjazd 

kolejką gondolową na Górę Dajtit, zwaną Balkonem Tirany. Na 

tarasie widokowym czas wolny na kawę i zdjęcia.  

 

 
 

Następnie zwiedzimy Tiranę z zupełnie innej perspektywy – 

zobaczymy BUNK’ART, czyli muzeum historii XX w., znajdujące 

się w bunkrze przeciwatomowym dyktatora Envera Hodży. Po 

czasie spędzonym na zgłębianiu albańskiej przeszłości przejazd 

do centrum stolicy na spacer wzdłuż głównego bulwaru, od 

placu Skanderbega aż po plac Matki Teresy. Po drodze 

zobaczymy słynną piramidę, dom Hodży i inne atrakcje.  

 

 
 

Z Tirany przejazd do urokliwego miasteczka Kruja, słynącego z 

zabytkowej twierdzy Skanderbega, bohatera narodowego 

Albanii, i sklepów pamiątkarskich z rękodziełem. Czas wolny na 

lunch. Obiadokolacja w formie tradycyjnej 

albańskiej biesiady. Przejazd na nocleg w Szkodrze lub 

okolicach.  

 

3. dzień (dystans: ok. 100 km) – po śniadaniu przejazd na rejs 

promem po jeziorze Koman, jednej z największych atrakcji 

północnej Albanii. Podczas ok. 2-godzinnego rejsu zobaczymy 

niezwykłe pejzaże dzikiej przyrody oraz wzmocnimy się domową 

rakı. Następnie przejazd do przepięknej doliny Valbony z 

możliwością trekkingu/spaceru. Obiadokolacja w formie górskiej 

biesiady. Nocleg w hotelu lub domkach agroturystycznych. 

 

 
 

4. dzień (dystans: ok. 100 km) – śniadanie. Przejazd do 

Kosowa. Zwiedzanie rozpoczynamy od starego tureckiego 

bazaru w centrum klimatycznego miasteczka Gjakova. 

Zobaczymy tu setki istniejących od XI w. rzemieślniczych 

sklepików z drewna, zabytkową wieżę zegarową, tureckie 

mauzolea i meczet. Następnie przejazd do Dečani, gdzie 

obejrzymy pierwszy z czterech znajdujących się na liście 

UNESCO monasterów. Kolejny odnajdziemy w miejscowości 

Peć, gdzie zatrzymamy się na nocleg. Po drodze przez 

Góry Przeklęte towarzyszyć nam będą oszałamiające widoki 

soczystej zieleni i gór. Obiadokolacja i nocleg w Peć. 

 

5. dzień (dystans: ok. 100 km) – śniadanie. Przejazd do 

Prisztiny. Spacer po tym ciekawym mieście rozpoczniemy od 

centrum i deptaka położonego między placem z pomnikiem 

Skanderbega a miejscem poświęconym Ibrahimowi Rugovie, 



pierwszemu prezydentowi Kosowa. Zwiedzanie katedry i spacer 

do futurystycznego budynku Biblioteki Narodowej w Prisztinie. 

Oczywiście zobaczymy również symbol kosowskiej 

niepodległości, czyli słynny napis „Newborn”, i spędzimy czas 

wolny w jednej z wielu modnych kawiarni. 

 

 
 

Następnie przejazd do Gračanicy. Zobaczymy tu wspaniały, 

średniowieczny monaster (UNESCO) i pomnik serbskich 

bohaterów. Na zakończenie dnia tradycyjna serbska kolacja. 

Nocleg w Gračanicy lub okolicach. 

 

  
 

6. dzień (dystans: ok. 275 km) – śniadanie. Przejazd do 

Prizrenu – kosowskiej perły, przywodzącej na myśl Sarajewo. 

W miasteczku słynącym z historycznego klimatu, tureckiej 

zabudowy i różnorodności religijnej przespacerujemy się po 

Błękitnym Moście Miłości, nastrojowym rynku oraz wśród 

zabytków kultury osmańskiej i Ligi Prizreńskiej. Wybierzemy się 

też na taras widokowy, znajdujący się na górującej nad miastem 

twierdzy Duszana. Czas wolny w malowniczym centrum, 

przeciętym przez rzekę Bistricę. Następnie wizyta w winiarni 

Rahovec z degustacją. Przejazd na nocleg w okolicach Durrës 

w Albanii. Obiadokolacja w gospodarstwie agroturystycznym, 

po którym oprowadzi nas gospodyni, opowiadająca o 

tradycyjnej kuchni bałkańskiej. 

 

7. dzień (dystans: ok. 175 km) – po śniadaniu przejazd do 

Beratu (UNESCO), zwanego miastem tysiąca okien. 

Przemierzymy klimatyczne uliczki i zwiedzimy Muzeum Ikon 

Onufrego, znajdujące się nieopodal ruin średniowiecznego 

zamku, na tle pięknej, kamiennej zabudowy miasteczka. Zjazd 

do dolnej części Beratu i zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny 

na lunch. Spacer wśród zabytków dzielnic Mangalem i Gorica. 

Następnie pojedziemy do oddalonej o 13 km winiarni Çobo. 

Przejazd na nocleg w Durrës. 

 
 

8. dzień – śniadanie. Cały dzień na plażowanie w Durrës na 
Riwierze Albańskiej. 
 

 

 
9. dzień (dystans: ok. 40 km) – transfer na lotnisko w Tiranie i 
powrót do domu. 
  

Wybrane atrakcje 
 

 
 
Bałkańska kuchnia. Amatorzy pysznego jedzenia mogą 

zacierać ręce! W Albanii lub Kosowie wprost nie będziemy mogli 

oderwać się od stołu. W lokalnych knajpkach odkryjemy 

bogactwo smaków bałkańskiej kuchni, która wyrosła na 

pograniczu kultur i oferuje wszystko to, czym chata bogata. 

Zasmakujemy tu ryb, kalmarów, muli, jagnięciny, baraniny oraz 

innych znakomicie przyrządzonych owoców morza i mięs. 

Obowiązkowo skosztujemy sałatki szopskiej i past warzywnych, 

które są nieodzownym składnikiem obiadu czy kolacji. Na 

mniejszy i większy apetyt wypróbujemy gęstą, pożywną zupę 

rybną, nadziewane warzywa (paprykę, bakłażan, cukinię), 

cevapcici, czyli smażone lub grillowane kotleciki z siekanego 

mięsa, albo burek – ciasto półfrancuskie zapieczone z farszem 

z mięsa, sera, szpinaku, ziemniaków lub dyni. Zjemy tu nawet 

frytki, kebab, makaron czy pizzę, lecz stworzone z kulinarną 



pasją, z miejscowych składników – świeżych i wybornych. Na 

słodkie chwile wybierzemy baklavę, ciastka treelece, mus 

karmelowy albo sernik w towarzystwie lemoniady, fenomenalnie 

pysznej kawy bądź wyskokowej rakii lub brandy Skanderbeg. 

 

 
 

Winiarskie szlaki Bałkanów. Wino produkuje się na Bałkanach 

od bez mała 4 tys. lat. O wybornym trunku z tutejszych – żyznych 

i słonecznych – ziem wspominał już Pliniusz, pisząc, że jest on 

„bardzo słodki” i „wyrazisty w smaku”. Sprawdzimy, czy rzymski 

historyk miał rację! Odwiedzimy klimatyczne winiarnie, poznamy 

ich dzieje i zasmakujemy win słodkich i wytrawnych z rozmaitych 

odmian winorośli. Zgłębimy też oryginalną bałkańską kulturę 

picia wina i dowiemy się, dlaczego rozcieńcza się je tu wodą, a 

następnie uzupełnia sokiem z pinii, rodzynek i limetki. Na 

winnym szlaku przyjrzymy się również zawiłej historii lokalnego 

winiarstwa, które to popadało w niełaskę wskutek sytuacji 

polityczno-religijnej, to zyskiwało wysoką rangę społeczną, 

czego dowodzą zarówno starożytne malowidła czy eposy, jak i 

rosnące współcześnie zainteresowanie trunkami z krainy 

powolnej szczęśliwości. 

 

 
 
BUNK'ART. Gdzie albańscy dygnitarze omawiali metody walki 

z włoskim faszyzmem i niemiecką okupacją? Dlaczego 

powojenne wyzwolenie kraju przyniosło zwykłym ludziom 

potężne rozczarowanie? W jakim celu wybudowano w Albanii 

liczne schrony i dlaczego dobry obywatel musiał uprawiać sport? 

Jak wyglądała sypialnia dyktatora Envera Hodży, a jak – 

przeciętny socjalistyczny dom? Odpowiedzi na te i wiele innych 

pytań o XX-wieczną historię Albanii poznamy w BUNK'ART. 

Zwiedzając podziemne muzeum otwarte w ogromnym i bogato 

urządzonym bunkrze Hodży z 1978 r., odnajdziemy różne 

obrazy, zapachy, dźwięki i emocje charakterystyczne dla 

wyjątkowo skomplikowanych współczesnych dziejów Albanii. 

Podążając przez muzealne ekspozycje, oglądając wystawy 

fotografii oraz instalacje artystyczne, spróbujemy zrozumieć losy 

mieszkańców Krainy Orłów – pięknej przyrodniczo, lecz okrutnie 

doświadczonej i wciąż borykającej się z gorzkimi 

wspomnieniami obcych najazdów i rządów paranoika. Pośród 

szaroburych powidoków minionych dekad znajdziemy też 

jednak przebłyski pozytywów, świadczące o rozwoju edukacji, 

emancypacji kobiet i próbie poszukiwania drobnych radości w 

codziennej monotonii. 

 

 
 
Góry Przeklęte. Dlaczego Góry Północnoalbańskie noszą 

miano Gór Przeklętych? Odpowiedź znajdziemy na szlakach 

surowej, dzikiej przyrody tej części Gór Dynarskich, ciągnących 

się przez Albanię, Czarnogórę i Kosowo. Od wieków spowite 

mitem niedostępności Prokletije rzucą nam zadziorne wyzwanie, 

ale i nagrodzą majestatycznym pięknem krajobrazów. Naturalny 

urok i pełnię pierwotnej siły pasma dojrzymy w zielonych 

wąwozach z krokusowymi łąkami, nieprzebranych starożytnych 

lasach i na najwyższym szczycie Maja e Jezercës (2694 m 

n.p.m.), u którego stóp leży miasto Bajram Curri. Być może 

podczas wędrówki szutrowymi traktami napotkamy rysie, 

niedźwiedzie, wilki, żbiki, orły, jelenie, wydry i inne dzikie 

zwierzęta. O wiele jednak bardziej prawdopodobne, że 

zobaczymy któreś z aż 140 lokalnych gatunków motyli, 

czyniących Góry Przeklęte najbogatszym w te owady obszarem 

Europy. Czy wraz z trzepotem motylich skrzydeł usłyszymy 

legendę o trzech synach myśliwego, którzy pewnego razu 

spotkali w górskim lesie piękną dziewczyną i stoczyli 

bratobójczą walkę o jej serce, a głos ich zrozpaczonej matki 

odbijał się od skalnych darni głośnym echem: „Prokleti-je, 

prokleti-je!” („Przeklinam cię, przeklinam cię!”), co rzekomo 

wyjaśnia niechlubny przydomek albańskich Alp? 

 

 
 
Gračanica, Peć, Dečani Każdy kraj ma swoje wizytówki, 

miejsca, które po prostu trzeba zwiedzić. Podążając tym tropem, 



w Kosowie trafimy do trzech XIV-wiecznych prawosławnych 

monasterów, które ze względu na ogromną wartość historyczną 

i artystyczną stanowią najcenniejsze zabytki średniowiecznej 

kultury chrześcijańskiej i są objęte patronatem UNESCO. 

Nieopodal Prisztiny zobaczymy monaster Gračanica. Co 

ciekawe, znajduje się on na awersie serbskiej monety 

dwudinarowej i jest częstym motywem biżuteryjnym. Nic 

dziwnego, bo kamienno-ceglany klasztor, ufundowany przez 

serbskiego króla Milutina, to – poza wartością religijną – przykład 

naprawdę pięknej architektury sakralnej. Odkryjemy tu 

oryginalne połączenie dwóch cerkwi krzyżowo-kopułowych, 

arkadowe krużganki, archiwolty z falującymi daszkami, a także 

cenne freski w renesansowym stylu Paleologów. Tuż przy 

wjeździe do wąwozu Rugova znajdziemy z kolei monaster 

Pećka patrijaršija, na który składają się cztery cerkwie: 

Apostołów, św. Dymitra, św. Mikołaja i Matki Boskiej Hodegetrii. 

Klasztor wybudowany w stylu serbskiego bizantyzmu – 

kamienny, a współcześnie pokryty z zewnątrz tynkiem w 

kolorach bieli i ochry – jest duchową stolicą oraz mauzoleum 

serbskich władców i patriarchów, w tym jednego z założycieli 

świątyni, Arsenija. Zaledwie 12 km dalej odwiedzimy romański 

monaster Visoki Dečani, największą średniowieczną cerkiew na 

Bałkanach. W świątyni z gładko ciosanego marmuru zobaczymy 

największą zachowaną galerię serbskiej sztuki średniowiecznej: 

20 cykli fresków z ponad tysiącem scen nowotestamentowych, 

a także XIV-wieczne drewniane ikonostasy, tron igumena oraz 

rzeźbiony sarkofag serbskiego króla Stefana Dečanskiego, 

fundatora monasteru. Zwiedzaniu ostatniego miejsca będą 

towarzyszyć baczne spojrzenia służb Kosowa pod dowództwem 

NATO, od kilkunastu lat całodobowo chroniących obiekt, który 

już kilkakrotnie padł ofiarą uzbrojonych w granaty 

zamachowców… 

 

 
 
Stary Bazar w Gjakova. 500 sklepów, 1 km głównego szlaku, 

ponad 1000 lat historii – Stary Bazar w mieście Gjakova 

(Djakowica), najstarszy w całym Kosowie, to handlowo-

kulturowy ewenement, w dodatku daleki od wyobrażenia 

typowego targu. Wzdłuż brukowanego traktu zobaczymy tu 

rzędy klimatycznych drewnianych sklepików, które od XI w. 

prowadzą z pasją lokalni wytwórcy rzemiosła użytkowego i 

artystycznego: rymarze, rusznikarze, złotnicy, garncarze, tkacze 

i krawcy, introligatorzy, stolarze, blacharze, producenci 

instrumentów muzycznych, dywanów, zdobionych fajek lub 

naczyń. W historycznym centrum tego żywego skansenu, za 

zabytkowym kamiennym mostem, odkryjemy wieżę zegarową z 

1002 r., tureckie mauzolea i otoczony zielenią meczet Haduma, 

gdzie posłuchamy legendy o pewnym pasterzu, skórze woła, 

dwóch braciach i powstaniu miasteczka. Sprawdzimy też, czy 

wciąż aktualne są słowa tureckiego podróżnika Çelebiego, który 

zachwycony jego pięknem i bogactwem w 1662 r. napisał: 

„Jakova ma dwa tysiące zdobionych domów położonych na 

rozległym polu. Ma dwa piękne meczety, meczety bez minaretu 

(»mesjide«), karczmy pokryte ołowiem. Ma piękną łaźnię 

publiczną (hamam), która podoba się waszemu sercu, i około 

trzystu sklepów z tysiącem rodzajów rzemiosła. Ponieważ ma 

piękny klimat, mieszkańcy są przystojni i mili”. 

  
Informacje dodatkowe 

 
Impreza: Albania i Kosowo samolotem, 9 dni. Realizacja możliwa w każdym 

miesiącu oprócz lipca i sierpnia. 

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora. 

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 

 

W cenie: 

− transport wygodnym, klimatyzowanym autokarem na trasie całej 

wycieczki po Albanii i Kosowie, 

− nocleg w hotelach 3*–4* (z wyjątkiem doliny Valbona, gdzie nocleg 

może być w pensjonacie), 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje w formie tradycyjnej 

biesiady z winem i rakı), 

− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji, 

− rejs po jeziorze Koman, 

− degustacja wina w winiarniach Rahovec i Çobo, 

− wjazd kolejką gondolową na Górę Dajtit, 

− plażowanie na Riwierze Albańskiej, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− opieka miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

  

Cena nie obejmuje: 

− biletów lotniczych, 

− zwyczajowych napiwków, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− ewentualnej dopłaty za pokój 1-osobowy (dopłata do 200 USD/os., 

zależnie od terminu wycieczki i hotelu). 
 
© 2020 TAMADA TOUR. Prawo do błędów w druku zastrzeżone. Oferujemy 
wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Program nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 
www.tamadatour.pl 

 


