
PROGRAM exkurzie AlBalkánsko 2021 
12.9. – 19.9.2021 

Naprieč Balkánom do ALBÁNSKA  

 

Albánsko je najoriginálnejší Balkán. Leží prevažne v horách a preto sa vyberieme najmä 

spoznávať rôzne typy horskej a  podhorskej krajiny. Budeme pozorovať a  oboznámime sa s 

osobitosťami flóry, fauny a  predovšetkým reliéfu podmieneného geologickou stavbou a 

klímou Balkánu. Vychutnáme si atmosféru starobylých miest. Tri sú zapísané v Zozname 

svetového kultúrneho dedičstva a všetky navštívime, v dvoch budeme dokonca nocovať. 

Albánsky vidiek má postsocialistický charakter. Čím ďalej tým viac sa prikláňa k  islamským 

ale úplne svojským tradíciám. Súčasne je tu prítomné a veľmi viditeľné kresťanstvo a nielen 

pravoslávne. Na vlastnej kostre vyskúšame kvalitu ich horských ciest a prakticky upchatých 

mestských komunikácií. Gastronomické osobitosti nám garantuje balkánske stravovanie 

s množstvom zeleniny s jahňacinou, hovädzinou a rybami. Chýbať nebude ani byrek. 

AlBalkánsko nebude len o  cestovaní v  autobuse ale aj o plavbe kaňonom rieky Shala, ktorú 

prirovnávajú k plavbe thajským skalnatým zázračným pobrežím. Užijeme si jedinečné morské 

kúpanie v Jadranskom aj Iónskom mori a krásnom jazere Ochrid. Peších presunov bude menej 

ale o to zaujímavejšie v  krásnom prírodnom prostredí od vysokohorskej krajiny po mestský 

turizmus. Každý, kto chce spoznať pravú balkánsku exotiku si príde na svoje.   
 

Deň 1-2 (12.-13. 9.) nedeľa, pondelok:  Odchod večer 19.00 z Bratislavy. Nočná cesta na 

AlBalkán cez Maďarsko a Srbsko. Ranný prechod rozoklaným pohraničím srbsko-

čiernohorsko-albánskych hôr, NP Prokletje, NP Kombetar a Thethit (sedlo 1400 m n. m.). 

Cesta roklinou rieky Cemit a zjazd ku Skadarskému jazeru. Po príchode do Albánska 

prechádzka po trinásťoblúkovom osmanskom moste v mestečku Mes. Návšteva Skadaru (hrad 

Rozafé) a Skadarského jazera. Nocľah 13.9. Skadar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deň 3 (14.9.) utorok: Plavba po rieke Shala a cesta do podhoria Dinárskych (Albánskych) 

Álp s najvyšším vrchom Maja Jezerce (2649 m n. m.). Rieka Shala sa stala splavnou pre 

väčšie člny po zatopení časti územia vodnou nádržou Koman na rieke Drin. Na záver dňa 

oddych pri bazéne v hotelovom komplexe. Nocľah Skadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deň 4 (15.9.) streda: Návšteva miest Kruje, Düres a mesta Berat (pamiatka UNESCO). Kruje – 

historické múzeum boja proti Osmanom a návšteva starého bazáru. V Dürese (Drač) kúpanie 

v Jadranskom mori a prehliadka rímskych pamiatok mesta s promenádou. Večerný oddych v hradnom 

komplexe Berat, mesta tisícov okien, ktoré sa zrkadlia na oboch brehoch rieky Osum. Potulky 

starobylými uličkami s príjemnými reštauráciami a malebnými zákutiami. Nocľah na hrade v Berate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň 5 (16.9.) štvrtok: Cesta albánskym pobrežím Jadranského mora cez Vlore až na Albánsku riviéru 

do mesta Qeparo. Krátke zastávky s vyhliadkami na malé pláže pri Jadrane. Popoludní oddych pri 

mori v mestečku učupenom pod vápencovým masívom 1600 m vysokých hôr. Prechádzka po 

modernej promenáde na pobreží a kúpanie, kúpanie, kúpanie. Na dohľad máme grécky ostrov Korfu 

vzdialený iba 30 km. Nocľah Qeparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 6 (17.9.) piatok:  Cesta pobrežím Iónskeho mora až po hranice s Gréckom. Najjužnejšia zastávka 

– Ksamil a pamiatka UNESCO – Butrintit. Prejazd prímorským zlomovým pásmom cez sedlo vo 

výške 800 m do mesta Gjirokaster vo vnútrozemskej plošine. Návšteva najkrajších pamiatok mesta, 

jeho hradu so starým osmanským podhradím. Nocľah Gjirokaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 7 (18.9.) sobota: Cesta do Korce gréckym pohraničím v rokline rieky Vijeso. 220 km serpentín 

s dvomi sedlami vyše 1000 m n. m. Nádherné panorámy hôr a dolín riek. Návšteva Korce, moderného 

mesta s peknou historickou časťou. Príchod k vysokopoloženému Ochridskému jazeru v mestečku 

Pogradec. Večerný oddych a kúpanie v Ochridskom jazere. Nocľah v Pogradci.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Deň 8 (19.9.) nedeľa: Návrat na Slovensko cez Severné Macedónsko, Srbsko a Maďarsko. Osobitne 

zaujímavá časť cesty je Severným Macedónskom popod horský masív vo výškach 2700 m n. m.  

Príchod do Bratislavy cca 21.00.  

Photo by tolmáči&tolmáči 
 

 

 

 

 

PODMIENKY ÚČASTI  

Záväzné prihlášky: obratom vyplniť registračný  formulár. 

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na exkurzii AlBalkánsko 2021.  

Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie a pokyny k 

platbe. Od doručenia potvrdzovacieho emailu je potrebné uhradiť celú sumu za výjazd do 3 

dní, nakoľko čas pred odjazdom je krátky.  
 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU 

 

Cena exkurzie: 440 EUR/ osoba  

V cene je: 

 Doprava moderným autobusom s klimatizáciou, plavba loďou po rieke Shala 

 Ubytovanie: komplet ubytovanie na 6  nocí s raňajkami. Úroveň ubytovaní 3*/4* 

hotely (občas s bazénom alebo pri mori) 

 Strava: raňajky na ubytovaniach  

 Atrakcie: vstupy do národných parkov, múzeí a atrakcií podľa programu 

 

V cene nie je: 

 Antigénový (PCR) test pred cestou, cestovné poistenie, väčšina stravovania  
 

Organizátori a odborní garanti    Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com 

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.         Tel.: +421 905 211 017 
RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD. 

Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPb3HeC8F4SlHRz1-A_PG-lrBJub3KpmmZT9CkIscDE36Yfg/viewform
mailto:rg.exkurzia@gmail.com


Epidemiologické cestovateľské podmienky 

 

Všetky krajiny po ceste (Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko) 

- pre vstup do krajiny je nevyhnutný negatívny antigénový (PCR) test starý max. 48 

(72) hod.!!!! 

- v krajine nepodliehame žiadnej osobitnej karanténe a hneď po príchode sa môžeme po 

krajine voľne pohybovať a navštevovať turistické atrakcie  

- v krajinách platia epidemiologické opatrenia podobné našim ako nosenie rúška 

v interiéroch, dezinfekcia rúk, odstupy a pod.  

SLOVENSKO 

- riadime sa podľa aktuálnych nariedení rozlišujúcimi osoby podľa vakcinácie:  

vakcinovaní nemajú žiadne povinnosti okrem registrácie na e-hranica 

https://korona.gov.sk/ehranica/  

Ostatní – potrebná registrácia na e-hranica o návrate zo zahraničia a karanténa, na 

piaty deň PCR test preplácaný štátom. Pokiaľ je negatívny, možnosť zapojiť sa do 

bežného života, ukončenie povinnej karantény.  

 

 

Epidemiologická situácia v Albánsku je dobrá. Je však nevyhnutné všade dodržiavať pravidlá 

a opatrenia, aby sme sa vyhli nákaze, pre svoje vlastné dobro i dobro všetkých ostatných 

účastníkov. Toto ale platí nech idete kamkoľvek. Do krajiny cestuje každý na vlastnú 

zodpovednosť a ak by vznikli komplikácie v súvislosti s ochorením covid-19, každý účastník 

ich rieši vo svojej vlastnej finančnej réžii, organizátor neznáša dodatočné finančné náklady 

účastníka spojené s karanténou či liečbou.  

Rovnako pred odchodom na exkurziu vyzývame každého účastníka na maximálne 

dodržiavanie opatrení a ochranu pred nákazou koronavírusom. Je to v prvom rade pre vaše 

vlastné dobro, pretože pozitívny výsledok testu tesne pred odjazdom vám znemožní cestovať. 

Organizátor neznáša a neprepláca finančné náklady spojené so zrušením účasti na exkurzii. 

Organizátor bude nápomocný pri vybavovaní storna poplatkov ale negarantuje vrátenie peňazí 

v plnom rozsahu.  

Veríme, že nič z toho sa nebude týkať žiadneho z prihlásených účastníkov, všetci do 

Albánska vycestujeme a exkurziu absolvujeme bez akejkoľvek ujmy v plnom rozsahu ale je 

potrebné, aby ste si boli vedomý aj týchto faktov a správali sa maximálne zodpovedne.   

Ďakujeme za pochopenie a už sa veľmi tešíme na spoločné cestovanie!! 

 

Organizačný tím  
 

 

https://korona.gov.sk/ehranica/

