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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 – BERAT – POGRADEC – JEZIORO OCHRYDZKIE – 

KORCZA – VOSKOPOJË – BËNJË – PËRMET – GJIROKASTRA – 

SARANDA – BUTRINT – PORTO PALERMO – HIMARA –  

PRZEŁĘCZ LLOGARA – 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.  

 

 
 

Wczesnym popołudniem przejazd do urokliwego miasteczka 

Kruja, słynącego z zabytkowej twierdzy i sklepów pamiątkarskich z 

rękodziełem. Czas wolny na lunch. Powrót do Tirany, czas wolny w 

stolicy i obiadokolacja w jednej z modnych tirańskich restauracji. 

Nocleg. 

 
3. dzień – śniadanie. Przejazd do Beratu (UNESCO), zwanego 

miastem tysiąca okien. Zwiedzimy tu 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 

zwiedzanie i degustacja wina w oddalonej o 13 km winiarni 

Çobo. Powrót do Beratu na obiadokolację. Nocleg.  

 

 
 

4. dzień – śniadanie. Przejazd do Pogradec. Przerwa kawowa 

nad brzegiem malowniczego Jeziora Ochrydzkiego – 

najgłębszego w Albanii, gdzie znajduje się rezerwat biosfery 

UNESCO. Następnie przejazd do Korczy, miasteczka 

słynącego z edukacji i kultury, gdzie otwarto pierwszą w historii 

albańską szkołę. Spacer wśród najważniejszych zabytków 

starego rynku i głównego deptaku. Zwiedzanie bogatych 

zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki Średniowiecznej. Piwna 

biesiada w najstarszej piwiarni w Korczy. Nocleg. 

 

5. dzień – śniadanie. Przejazd do Voskopojë i spacer po tym 

utraconym raju Arumunów, gdzie zniszczone mury kryją 

najwspanialsze albańskie cerkwie. Następnie pojedziemy 

krajobrazową trasą SH75, znaną z widoków na góry Gramoz i 

Nemërçkë. Na trasie zatrzymamy się na lunch i relaks w 

leczniczych źródłach termalnych Bënjë. Przejazd do Përmetu 

na nocleg. Obiadokolacja. 



6. dzień – śniadanie. Krótkie zwiedzanie Përmetu: od głównego 

placu przez cerkwie św. Mikołaja i św. Paraskiewy po zdobycie 

słynnej i owianej legendą Skały Miejskiej.  

 

 

 

Następnie przejazd do Gjirokastry, miasta – muzeum, 

uważanego za najpiękniejsze w Albanii (UNESCO). Na trasie 

odwiedzimy cerkiew w Kosinë. Droga wiedzie malowniczymi 

przełomami rzeki Wjosa przez wąwóz Këlcyrës. Zwiedzanie 

Gjirokastry rozpoczniemy od spaceru do monumentalnej 

twierdzy i muzeum miejskiego wraz ze znajdującym się na jego 

terenie muzeum uzbrojenia. Czas wolny na lunch w centrum. 

 

 

 

Kolejnym punktem na trasie będzie Błękitne Oko, czyli 

otoczone dębami źródło, które jeszcze do niedawna stanowiło 

atrakcję dostępną tylko dla dygnitarzy komunistycznych. 

Następnie przejazd do Sarandy, gdzie można skosztować 

nocnego życia kurortu. Nocleg. 

 

 

7. dzień – śniadanie. Przejazd do parku archeologicznego 

w Butrincie – kolejnego z miast na liście albańskich pereł 

UNESCO. Przejazd najpiękniejszą trasą Riwiery Albańskiej z 

przystankami m.in. w Porto Palermo, Himarze i na kultowej 

przełęczy Llogara, gdzie góry Akrokeroune wpadają do Morza 

Jońskiego. Obiadokolacja i nocleg w Durrës. 

 

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

 
9. dzień – transfer na lotnisko w Tiranie i powrót do domu. 

  
Wybrane atrakcje 

 

 
 

Berat, Gjirokastra i Butrint. Trzy albańskie miejscowości – 

Berat, Gjirokastra i Butrint – nie bez powodu znalazły się liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. W Beracie, zwanym 

miastem tysiąca okien (poprawnie nazwę miejscowości 

tłumaczy się z albańskiego jako „miasto okien nad oknami”), 

zachwycimy się ruinami iliryjskiego zamku i panoramą 

zabytkowych, wciąż zamieszkanych kamiennych domów, które 

malowniczo wyrastają u podnóża łańcucha górskiego Tomor i 

przeglądają się w błękitnych wodach rzeki Osum. Na starym 

mieście, w dzielnicach Gorrica, Mangalem i Kalaja, poczujemy 

niespieszne tempo lokalnego życia i… obejrzymy zaparkowane 

przy chodnikach mercedesy z połowy ubiegłego wieku, którymi 

do dziś jeździ wielu Albańczyków. Podobną aurę odnajdziemy w 

Gjirokastrze, o której mówi się, że jest najpiękniejszą 

miejscowością w kraju. To miasto – muzeum słynie zwłaszcza z 

kamiennej twierdzy, skąd rozpościera się zapierający dech w 

piersiach pejzaż okolicy, domostw w stylu staroalbańskim i 

starówki z urokliwymi zaułkami. Może mniej chwalebny jest fakt, 

że właśnie z Gjirokastry pochodził owiany wyjątkowo złą sławą 

dyktator Albanii – Enver Hoxha. Kolejnym punktem na szlaku 

skarbów UNESCO jest Butrint, położony na południu, tuż przy 



granicy z Grecją. Pośród soczyście zielonej przyrody i 

lazurowych wód Parku Narodowego Butrint znajdziemy ruiny 

starożytnych budowli z okresu rzymskiego i bizantyjskiego: 

amfiteatr, świątynię Asklepiosa, bazylikę, baptysterium i inne 

pozostałości osady, którą według legendy założyli uciekinierzy z 

Troi. 

 

 
 
Riwiera Albańska to zdaniem wielu najlepsze miejsce na błogi 

relaks na Bałkanach. I nic dziwnego! Zanurzymy się tu w 

przejrzystej lazurowej tafli Morza Jońskiego, które opływa 

kilometry bielutkich plaż i malowniczych wstęg gór Çika z 

zieleniącymi się gajami oliwkowymi, cytrusowymi i figowymi. W 

najpiękniejszej części wybrzeża Krainy Orłów odkryjemy 

urokliwe skaliste zatoki z sekretnymi jaskiniami oraz cyple i 

wysepki z kamiennymi ruinami dawnych potęg. Gdy damy nura 

w głąb lądu, natkniemy się na zaciszne i ukwiecone wioski w 

stylu śródziemnomorskim – z białymi kamiennymi domkami o 

niebieskich drzwiach, skromnymi cerkwiami prawosławnymi i 

przygarbionymi staruszkami sączącymi rakiję – które tu i ówdzie 

tętnią po zmroku nocnym życiem riwiery. W poszukiwaniu 

skarbów natury i zabytków historii, takich jak zamki Alego Paszy, 

Borshi, Kaninë, Lëkurësi, Porto Palermo czy Gjona Boçariego, 

nie raz spotkamy drepczące środkiem drogi owce, kozy i krowy 

oraz usłyszymy cykady, które co wieczór wyznaczają 

niezmienny rytm tutejszego życia. 

 

 
 

Przełęcz Llogara. Najbardziej kultowa atrakcja w Albanii? 

Wyprawa przez przełęcz Llogara! Podczas eskapady 

doświadczymy poczucia wolności i majestatycznego piękna 

górskich krajobrazów, które harmonijne splatają się z 

intensywnym błękitem tafli mórz – Adriatyckiego i Jońskiego. 

Wdrapiemy się na 1027 m n.p.m. i odkryjemy, że im wyżej, tym 

bardziej zjawiskowo. Na każdym kilometrze malowniczej trasy 

napotkamy wyłaniające się zza horyzontu coraz to nowe 

wzniesienia gór Çika. Zobaczymy łagodne zielone stoki i pełne 

naturalnej dzikości, poszarpane szczyty, niknące w chmurach i 

śniegu. Zostawimy w dole serpentyny dróg i senne nadmorskie 

osady. Na szlaku albańskiej przygody miniemy też lesistą dolinę 

Parku Narodowego Llogara z cudami natury i słynną ścieżką 

Cezara – wąskim kamienistym traktem, który w 48 r. p.n.e. 

pokonywał Juliusz Cezar wraz ze swoim 30-tysięcznym 

wojskiem w drodze do Orikum. 

 

 
 

Jezioro Ochrydzkie. Na Ziemi jest tylko kilka takich fenomenów 

natury: Bajkał w Rosji, Tanganika w Afryce i ono: Jezioro 

Ochrydzkie na granicy albańsko-macedońskiej. Najgłębsze 

jezioro Bałkanów (do 288 m) – powstałe ok. 5 mln lat temu, w 

epoce pliocenu, i wpisane na listę rezerwatów biosfery UNESCO 

– jest prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym biologicznie 

jeziorem świata! Czy spoglądając w błękitnolazurową toń, 

zachowującą wyjątkową przezroczystość do nawet 22 m, 

dojrzymy któreś z endemicznych gatunków ryb, skorupiaków, 

ślimaków i roślin? A może pośród dziewiczych trzcin i mokradeł 

lub na tle malowniczych albańskich gór będziemy mieli 

szczęście dostrzec pelikana kędzierzawego, podgorzałkę 

zwyczajną, orła plamistego albo cesarskiego? Jakie inne 

przyrodniczo-kulturowe niespodzianki odkryjemy nad brzegiem 

Jeziora Ochrydzkiego, które dało imię swojemu kosmicznemu 

bratu na księżycu Saturna – Tytanie? 

 

 
 

Korcza. Czego można szukać w niepozornej albańskiej 

mieścinie, 40 km od granicy z Macedonią? Dowiemy się tego, 

podążając tropem ludzi, którzy dwa wieki temu zaczęli tłumnie 

zjeżdżać do Korczy. Wówczas miasteczko u podnóży gór 

Morava – którego nazwa, pochodząca od słowiańskiego słowa 

gorica, oznacza „wzgórze” – zamieszkiwało wielu Greków. W 

1724 r. założyli oni w Korczy pierwszą szkołę, a wkrótce kolejne 

placówki: szkoły z internatem, szkoły miejskie, przedszkola. 

Coraz chętniej osiedlali się tu ludzie szukający spokoju, a 



ostatecznie – także dobrej edukacji i kultury. Przez lata 

miasteczko otaczała typowo grecka aura, lecz wszystko 

zmieniło się, gdy ok. 1850 r. Naum Veqilharxhi stworzył alfabet 

albański. Dla mniejszości albańskiej z Korczy był to znakomity 

powód, by nareszcie otworzyć pierwszą albańską szkołę. Rangę 

tego przełomowego wydarzenia podkreśliła obecność 

narodowego poety Albanii – Naima Frashëriego. Dziś w 

kamiennym budynku znajdziemy muzeum, jedno z wielu w 

Korczy, obok muzeum malarza Vangjusha Mio, Muzeum Sztuki 

Orientalnej, Narodowego Muzeum Archeologicznego i 

Narodowego Muzeum Sztuki Średniowiecznej, gdzie obejrzymy 

blisko 7000 zabytkowych ikon, 500 tkanin i wiele innych 

obiektów o szczególnej wartości historyczno-kulturowej. W 

mieście muzeów zobaczymy też katedrę Zmartwychwstania 

Pańskiego i meczet Mirahori – pomnik kultury Albanii z 1494 r., 

obok których trudno przejść obojętnie. 

 

 
 

Błękitne Oko. Pośród soczyście zielonych górskich lasów na 

południu Albanii odkryjemy cud Matki Natury. Dawniej nad 

tajemne źródło mogli przybywać wyłącznie oficjele albańskiego 

reżimu komunistycznego, ale na szczęście dziś każdy może się 

cieszyć naturalnym skarbem Syri i Kaltër. U podnóża góry Mali i 

Gjerë zobaczymy, jak Błękitne Oko – fenomenalny monument 

przyrody – bije wprost spod ziemi, z głębokości ponad 50 m, 

rozlewając się w niecce krystalicznie czystą wodą, która 

hipnotyzująco mieni się kolorami: od szlachetnego granatu, 

przez intensywny błękit i lazur, po zieleń wodorostów i biel 

piaskowo-żwirowego dna. Nad najbardziej urokliwym z 18 

okolicznych źródeł poczujemy magiczną atmosferę sekretnego 

raju. Muśniemy mgiełkę unoszącą się nad taflą przejrzystej i 

szumiącej wody, zanurzymy się w jej orzeźwiającym chłodzie 

(temperatura wody nie przekracza 10°C) i podpłyniemy do 

przybrzeżnych kwiatów, by obejrzeć taneczny spektakl 

niebieskoskrzydłych ważek. 

 

 

Tirana. W stolicy Albanii odkryjemy świat, który za kolorowymi 

fasadami skrywa burzliwe dzieje i liczne sekrety. W otoczonej 

górami, zielonej i ukwieconej Tiranie napotkamy ślady 

wielowiekowej okupacji tureckiej i niechlubne pomniki ery 

sowieckiej pod rządami dyktatora Envera Hoxhy, pomiędzy 

którymi wyrasta lśniąca szkłem i stalą nowoczesność. 

Przestrzeń miasta z historią sięgającą bez mała III w. poczujemy 

na głównym skwerze miejskim – Skanderbeg. Przy 

klimatycznym deptaku zobaczymy pomnik albańskiego 

bohatera narodowego Gjergja Kastrioti Skënderbeu, XIX-

wieczny meczet Centralny (Et'hem Bey) ze wspaniałymi 

zdobieniami i słynną wieżę zegarową. Otaczające plac obiekty 

kulturalne (muzea, galerie, opera, biblioteka narodowa), budynki 

rządowe i uczelniane, hotele, sklepiki i galerie handlowe, 

prezentujące charakterystyczne dla Tirany zróżnicowanie stylów 

architektonicznych, opowiedzą nam o losach miasta, które po 

dekadach ciemiężenia usilnie próbuje zerwać z 

komunistycznymi naleciałościami i dogonić inne europejskie 

metropolie. O tym, że nie jest to wcale proste, przekonamy się 

w bocznych uliczkach, wciąż odrapanych, zakurzonych i 

szarych, oraz w bunkrze przeciwatomowym kilka kroków od 

skweru Skanderbeg, będącym tylko przedsmakiem 

podziemnych tajemnic Tirany i całego kraju niezwyciężonych 

orłów… 

 

 
 

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. 

 

 



 
 

Winiarnia Çobo. Nieopodal Beratu, gdzie ośnieżony szczyt 

góry Tomorr przechodzi w kubistyczne płaszczyzny zielonych 

sadów winogronowych, zanurzymy się w płynącą winem i rakiją 

sentymentalną opowieść o winiarskiej tradycji rodziny Çobo. 

Mówi się, że ich wina (E Bardha e Beratit, Kashmer, Shesh i 

Bardhe, Shesh i Zi, Trebiano) i rakije (më Arra, Rrushi) są 

najlepsze, bo powstają z wielopokoleniowej pasji, wiedzy i 

miłości do antycznych darów tej ziemi, które wspólnymi siłami 

udało się uchronić od zapomnienia. Poznamy dokładny proces 

produkcji tutejszych trunków i skosztujemy ich wraz z domowymi 

serami albańskimi i lokalnie uprawianymi oliwkami. Pokrzepieni 

oryginalnymi smakami oraz wzruszającymi i komicznymi 

anegdotami o ponad stuletniej winiarskiej historii Çobo, 

obejrzymy też kullę, czyli bałkańską mieszkalną wieżę obronną, 

i raz jeszcze zerkniemy na malownicze winnice, których 

pielęgnowanie stało się dla familii Petrita Çobo sensem życia. 

 

 
 

Bałkańska kuchnia. Amatorzy pysznego jedzenia mogą 

zacierać ręce! W Albanii 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. 

 
Informacje dodatkowe 

 
Impreza: Albania w pigułce. 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 busem na trasie całej 

wycieczki, 

− noclegi w hotelach 3*–4*, 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje w formie tradycyjnej 

biesiady z winem i rakı), 

− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji, 

− degustacja wina w winiarni 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 

 

 
 


