
Международна проява  

Косово и Република Албания (9 дена, 8 нощувки)  

(03.09.2016 - 11.09.2016) 

1 ден (03.09.2016 - събота) Тръгване 6.00 ч. от София /големия паркинг/ за Косово. Трансфер до Печ (на 

албански: Pejë или Peja, Пейъ, на сръбски: Пећ или Peć) - град в северозападната част на Косово, в областта 

Метохия. Вечеря и нощувка. 

/ Hotel Jusaj in Peje, Kosovo/ 

2 ден (04.09.2016 – неделя) Придвижване до планинския масив Проклетия (част от Албанските Алпи) и 

изкачване на връх Джеравица, видоизменено от Жеравица (2386м) - най-високият в Косово. Върхът се 

намира непосредствено над Дечанския манастир. Под него се намира Жеравишкото езеро, от което изтича 

река Рибник. Нощувка в Печ.  

/ Hotel Jusaj in Peje, Kosovo/ 

3 ден (05.09.2016 – понеделник) Разглеждане на забележителностите на Дечани (разходка из Манастирът 

Високи Дечани - ансамбъл от средновековни стенописи на славяновизантийското изкуство) и пристигане в 

град Призрен (на сръбски: Призрен или Prizren, на албански: Prizren или Prizreni) е град в Косово. 

Разглеждане на историческия град Призрен (в Първото българско царство, 11 век, там е създадена 

Призренската българска епископия към Охридската българска архиепископия. През 1072 година в Призрен 

прогласено възстановяването на Българската държава oт българския цар Петър III Константин Бодин - пряк 

наследник на Самуил и комитопулите). Отпътуване за Република Албания - село Валбона. Нощувка. 

/ Hotel Burimi i Valbones/ 

4 ден (06.09.2016 – вторник ) Ранно ставане, разходка в природния парк и изкачване на красив връх в 

планинския масив Проклетия /популярен като Албански Алпи или Северноалбански планини/. Връщане и 

нощувка в село Валбона. 

/ Hotel Burimi i Valbones/ 

5 ден (07.09.2016 – сряда) Ставане и отпътуване за Тирана - главният индустриален и културен център на 

Албания. Разглеждане на площадът с паметника на Скендербег, Централната джамия, Операта. 

Продължаване за Дуръс /или Драч/ (на албански: Durrës или Durrësi). Плаж на Албанската Ривиера. 

Нощувка. 

/ Hotel Krenari (на плажа)/  

6 ден (08.09.2016 – четръртък) Плаж на Албанска Ривиера (Дуръс). Нощувка. 

/ Hotel Krenari (на плажа)/  

7 ден (09.09.2016 – петък) Ставане и отпътуване за Вльора или Валона (на албански Vlorë или Vlora; на 

италиански Valona) е второто по големина пристанище в Албания. По пътя плаж на Албанската Ривиера. 

Връщане в Дуръс. Нощувка. 

/ Hotel Krenari (на плажа)/  

8 ден (10.09.2016 – събота) Плаж на Албанска Ривиера (Дуръс) Нощувка. 

/ Hotel Krenari (на плажа)/  

9 ден (11.09.2016 – неделя) Рано отпътуване от Дурас през Охрид и Скопие за  

София 

Нощувки: 2 нощувки (03 - 04.09.2016) - Печ (Косово) 

2 нощувки (05 - 06.09.2016) - Валбона (Албания) 

4 нощувки (07 - 10.09.2016) - Дуръс (Албания) 

Екипировка: като за висока българска планина лятно време /топли, ветро и дъждоустойчиви дрехи, стабилни 

обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, щеки, челно осветление и т.н./ + бански. 

Срокове за плащане:  

Първа вноска (200 лв) – до 31 март 2016 год. 

Окончателно плащане – 31 юли 2016 год. 

 


