
 
ALBANIA  – po raz kolejny (XII wyprawa) : Czerwiec 2014 

ALBA ŃCZYCY NA BAŁKANACH  
( Ich język, pochodzenie, historia, kultura.  

Tereny zamieszkania – diaspory.) 
 

Konsul Honorowy Republiki Albanii Jarosław Rosochacki, 
Zarząd Towarzystwa Polsko – Albańskiego oraz Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze - zapraszają do wzięcia udziału w  
wyprawie do Albanii, w dniach 24.05 – 07.06.2014 roku.  

Głównym celem wyprawy jest poznanie kultury, tradycji, 
zwyczajów i zabytków z różnych okresów historycznych 
Albanii. 

Do wyjazdu zapraszamy wykładowców, oraz studentów 
kierunków: etnologii, antropologii kulturowej, bałkanistyki, 
dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, ośrodków 
uniwersyteckich, pracowników muzeów, działaczy 
Towarzystwa Polsko – Albańskiego, oraz Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego jak również dziennikarzy i 
podróżników, bałkanistów i osoby w różny sposób powiązane z 
Albanią (zainteresowania zawodowe lub rodzinne). 
Jest to już dwunasta wyprawa organizowana przez 
Towarzystwo Polsko – Albańskie. Wcześniejsze wyprawy 

były zorganizowane przy współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi z Torunia i Poznania.  
 
Do Albanii zawiezie nas autobus PKS z Poznania, prowadzony przez doświadczonych 

kierowców, ciekawą trasą. Nowoczesny autobus wyposażony jest w klimatyzację, barek (kawa, 
herbata i napoje chłodzące) wygodne siedzenia i panoramiczne szyby, oraz odtwarzacz DVD, dlatego 
oprócz filmów prezentujących wiedzę o tych terenach proponujemy, aby uczestnicy wyprawy zabrali 
po jednym ulubionym filmie, który będziemy mogli wspólnie obejrzeć w czasie dojazdu i powrotu z 
Albanii.    Organizatorzy zapewniają wstęp do muzeów albańskich, materiały publicystyczne (ksero), 
oraz książki o tematyce albańskiej (przewodniki). Zalecamy również zabranie jaśków i kocyków lub 
cienkich śpiworów (jeden na dwie bliskie osoby), ponieważ autobus jest klimatyzowany i czasem w 
nocy jest chłodno. Autobus zabiera dwóch kierowców i do 49 pasażerów. Wjazd do Albanii dla 
Polaków jest bez wizy z paszportem lub dowodem osobistym. Obecnie istnieje już gęsta sieć banków 
i bankomatów (można zabrać karty płatnicze – wypłata w LEKACH), dlatego wymiana pieniędzy 
(dolary, euro) nie stanowi problemu. W przeliczeniu 100 
Leków albańskich ma wartość 3zł. Ceny żywności poza 
restauracjami są porównywalne z polskimi przy 
uwzględnieniu wyższych cen mięsa i ryb w stosunku do 
warzyw i owoców. Napoje wyprodukowane w Albanii są 
dużo tańsze od porównywalnych, sprowadzanych z 
zagranicy. Na terenie Albanii jest ogromna ilość kawiarni 
i restauracji o bardzo różnorodnym standardzie i o 
adekwatnych cenach. Co do polskiego jedzenia to aby 
ograniczyć wydatki, a przede wszystkim sensacje 
żołądkowe w okresie aklimatyzacji, to warto mieć coś na 
„czarną godzinę”, takiego co łatwo przyswoimy. 
Polecamy raz na kilka dni ograniczyć wspaniałe 



miejscowe potrawy i zastosować małą dietę. W trakcie pobytu nad morzem Adriatyckim i Morzem 
Jońskim, będzie możliwość zażywania kąpieli słonecznych i morskich. Krajobraz Albanii jest 
górzysty i malowniczy, prosimy o zabranie aparatów fotograficznych i kamer – z pewnością nie 
zabraknie okazji do ich użycia. 
 

T R A S A PODRÓŻY    A L B A N I A      od 24 V do 7 VI 2014 
 
 

24 V Sobota -- Wyj. Dworzec PKS zbiórka na peronie międzynarodowym, wyjazd 5:00 przez Wrocław – 
Boboszów (granica) - Czechy – Brno- Słowacja – Bratysława - Węgry – Budapeszt –nocleg w Serbii 
w miejscowości Palić: przy granicy 23:00. 
 

25 V Niedziela --  7:00 śniad. wyjazd przez Nowy Sad, Belgrad, Nish do granicy Merdare z Kosowem            
–  Prisztina ok. godz.18:00 Po zakwaterowaniu - wieczorem zwiedzanie miasta (deptak). 
 

26 V Poniedziałek – Kosowo zwiedzanie Wyżyny Dugadzińskiej (Peja, Deczan, Gjakova). 
 

27 V  Wtorek --  8:00 śniad. wyjazd – zwiedzanie Kosowa (Gracanicy (1h), jaskinia Gadiny (2h), noc w 
Prizrenie (3h),  ok. 18:00 granica z Albanią  - dojazd na nocleg do zatoki Durres – (plaża) Hotel ok. 
22:00. 
 

28 V Środa --  8:00 śniad. w hotelu - wyjazd 9:00 do Kruji  – zwiedzanie M. Skanderbega i M. 
Etnograficzne. Zwiedzanie Tirany - nocleg w Durres. 
 

 29 V Czwartek --  8:00 śniad. w hotelu - wyjazd 9:00 do Tirany na górę Dajti (1100m n.p.m.) – kolejka 
linowa Park Narodowy – kawa – rest. Panorama - wieczorem zwiedzanie Durres – miasta o 21:00 
powrót do hotelu. 
 

30 V Piątek --  7:00 śniad. - wyjazd 8:30 na Rivierę Albańską – miasto portowe Vlora – cieśnina Otranto 
– koniec Adriatyku i początek M. Jońskiego i Riwiery Alb. – Przełęcz LLogara 1050m. n.p.m. – 
Himara – plaża 2h – Porto Palermo (twierdza Ali Paszy)  - Saranda godz.19:00 zakwaterowanie w H. 
Star. 

 
31 V Sobota - 8:00 śniad. w hotelu - plaża Ksamila – czas wolny,  wieczór integracyjny w Sarandzie. 

 
1 VI Niedziela -  8:00 śniad. w hotelu - wyjazd 9:00 do starożytnego miasta „Butrinti” ok. 20km 

zwiedzanie ruin i muzeum w drodze powrotnej plaża Kamila do godz. 18:00 – powrót do Sarandy. 
 
2 VI Poniedziałek – wyjazd w 
góry (w programie pobyt i kąpiel - 
naturalne źródło rzeki Syli i 
Kalter). 
 
3 VI Wtorek – wyjazd powrotny 
godz. 6:00, Tepellena śniad. godz. 
8:00 – zwiedzanie Berat (m. 
Onufrego): godz. 11:00 – 18:00 – 
Korca godz. 22:00 nocleg H. 
Kristal. 
 
4 VI Środa – Korcza, wyprawa 
do Voskopoje. Hotel Kristal - 
wieczór pożegnalny przy muzyce 
albańskiej. 
 



5 VI Czwartek – godz. 7:00 
wyjazd po śniad., granica 
albańsko-macedońskiej, 
zwiedzanie monastyru Św. 
Nauma i miasta Ohrydu nad 
Jeziorem Ohrydzkim, przejazd 
przez Macedonię, granica 
macedońsko – serbska, Motel 
Vrania (nocleg). 
 
6 VI Piątek - wyjazd 7:00 – po 
śniadaniu, zwiedzanie Belgradu 
(4h), pożegnalny wieczór i nocleg 
w Palić (przed granicą z 
Węgrami). 
 
7 VI Sobota -- 6:00 śniad., 
przejazd do Polski – powrót w 
godzinach nocnych do Poznania. 

 
Całość trasy to ok. 6000 km rozliczana z PKS-em po powrocie według stawek za kilometr. W 

programie jest kilka wolnych dni na wypoczynek z możliwością dodania do programu kolejnej 
atrakcji turystycznej. Do 25 kwietnia jako zgłoszenie uczestnictwa i wpisania na listę, wymagana 
jest kwota 300 PLN, a następnie najpóźniej do 15 maja reszta wymaganej sumy, czyli 380 PLN.  
 
Wpłat należy dokonywać ( 300 + 380 PLN lub całości) na konto bankowe: 

BZ WBK S.A 11 Oddział – Poznań, ul. Górecka 30 
70 1090 1463 0000 0001 0679 1794 

JAROSŁAW ROSOCHACKI 
60-177 Poznań, ul. Billewiczówny 21. 

 
Zgłoszenia uczestnictwa – można 

dokonywać podając następujące Państwa 
dane: Nazwisko, Imię, pesel, miejsce 
urodzenia, nr ważnego paszportu lub 
dowodu osobistego, aktualny adres ( 
figurujący w dokumencie podróży), oraz 
kontakt telefoniczny. Wyżej wymienione 
dane będą zamieszczone na liście 
potrzebnej przy przekraczaniu granicy i 
muszą być podane na tyle wcześnie, aby 
powielić tą listę na wszystkie przejścia 
graniczne, a będzie ich sporo.  

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy 
na wspólną wyprawę na Bałkany, aby 
poznać lepiej Naszą wspólną, ale jakże 
różnorodną kulturę jednoczącej się 
Europy.  

Zgłoszenia najlepiej dokonywać SMS-em na nr. tel. 0 607 302 056 Pana Konsula Jarosława 
Rosochackiego, pod którym również można uzyskać szczegółowe informacje w razie jakichkolwiek 
wątpliwości odnośnie wyjazdu. 

Pozdrawiamy wszystkich bałkanistów, oraz członków Towarzystwa Polsko – Albańskiego – 
Organizatorzy. 

Honorowy Konsul Generalny Republiki Albanii 
Jarosław Rosochacki 


