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             Ruta per les Repúbliques Balcàniques 
 

            ALBÀNIA .  MACEDÒNIA . KOSOVO 
- Setmana Santa - 

·Del dissabte 24 de març al diumenge 1 d’abril del 2018· 
 

 DISSABTE  · 24 · BARCELONA – ROMA-FIUMICINO – KRUJË 
 

 Matí:  a les 15:30 h sortida i trasllat: Pg. de Gràcia/Gran Via de les Corts 
Catalanes, cantonada edifici GENERALI, fins a l’aeroport de BARCELONA - T1. 

 Sortida:  a les 18:25 h amb el vol AZ 79G de la cia. Alitàlia.  
 Arribada:  a les 20:10 h a l’aeroport de ROMA-FIUMICINO (FCO).  
 Sortida:  a les 22:00 h amb el vol AZ 510G de la cia. Alitàlia.  
 Arribada:  a les 23:25 h a l’aeroport de NËNË TEREZA (TIA).  
 Tot seguit: trasllat fins a la ciutat de KRUJË, situada a pocs km de l’aeroport. 
 Allotjament: a l’Hotel PANORAMA KRUJË 4*.  http://hotelpanoramakruje.com/   

 
 DIUMENGE · 25 ·  KRUJË – MONESTIR de DECANI (KOSOVO) – PRIZREN 

 
 Matí:  visita a KRUJË, una ciutat que va sobreviure setges diversos durant 

molts segles i que va estar a punt de desaparèixer durant els inicis del segle XX, però, 
sortosament, va reviscolar a la dècada dels anys 50. La seva situació estratègica, amb 
unes vistes espectaculars a la vall i a la muntanya, juntament amb la fortalesa i el basar 
tradicional, fan que sigui de gran interès la seva visita. Cal destacar-ne el Museu de 
Skandërbeg, l’heroi de la ciutat que va lluitar durant 25 anys contra la invasió otomana 
del segle XV, i el Museu Etnogràfic, ambdós es troben dins de la ciutadella.  
Seguidament, reprendrem la ruta en direcció a la frontera de la REPÚBLICA de  
KOSOVO, per tal d’introduir-nos en aquest territori i visitar l’espectacular 
MONESTIR de VISOKI DECANI, construït el segle XIV pel rei serbi Stefan 
Dečanski. En aquest gran monestir ortodox, considerat una de les joies més preuades 
dels Balcans, hi destaca l’interior de la nau principal de l’església, totalment coberta de 
frescos d’una gran bellesa, i, en general, tota la seva construcció, motiu pel qual va ser 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Avui en dia encara hi ha una 
important activitat monàstica. 

 Dinar:  en ruta. 
 Tarda: camí fins a arribar a PRIZREN, una ciutat singular,  popular per la seva 

diversitat ètnica i per una llarga tradició de tolerància i cooperació interètnica. Per 
aquest motiu, és considerada la ciutat més heterogènia culturalment i ètnica de 
KOSOVO. Entre els seus valors cal ressaltar els  24 llocs arqueològics identificats, 39 
edificis de culte ortodox, 46 edificis de culte musulmà, i més de 74 edificis 
d'arquitectura oriental otomana. 

 Allotj./sopar:  a l’ Hotel Theranda Prizren 4*. http://www.hoteltheranda.com/ 
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 DILLUNS  · 26 ·  SKOPJE – OHRID (MACEDÒNIA) 
   

 Matí:   sortida en direcció a la frontera amb la REPÚBLICA de 
MACEDÒNIA, on després dels tràmits fronterers, ens dirigirem cap a SKOPJE, la 
seva capital. Allí farem un tomb pels petits carrers empedrats de l’antic barri otomà, 
pel  Pont de Pedra sobre el riu Vardar, que connecta la part antiga otomana de Stara 
Charshija amb la Fortalesa, la gran plaça de Macedònia amb la seva enorme estàtua 
d'Alexandre el Gran envoltada per tots els personatges històrics, i l’església de Sant 
Salvador. 

 Dinar:  en un restaurant del centre de la ciutat.  
 Tarda: de ruta en destinació a la ciutat d’OHRID. 
 Allotj.:/sopar:   a l’Hotel Royal View Ohrid 4*. http://www.royalview.com.mk/ 

 
 DIMARTS  · 27 ·   OHRID –  MONESTIR de SANT NAÜM (MACEDÒNIA) 

 
 Matí:   començarem el dia amb la visita al casc antic de la ciutat d’OHRID, un 

dels primers indrets europeus ocupats per l'home, ple de patrimoni arquitectònic i 
històric de gran bellesa que s'estén al voltant d’un turó amb vistes al Llac d'Ohrid, 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La nova ciutat va ser 
construïda, majoritàriament, entre els segles VII i XIX, i, durant el període bizantí, a 
finals del segle IX, Sant Climent d'Ohrid hi fundà la primera escola eslava, de manera 
que això la convertí en la capital del regne eslau, liderat pel Rei Samuel, la fortalesa 
del qual segueix dominant, avui en dia, el turó de la ciutat.  

 Després de la visita farem una petita navegació en vaixell pel llac d’Ohrid, que ens 
 oferirà una excel·lent oportunitat de poder gaudir d’una vista panoràmica del casc 
 antic de la ciutat. 

 Dinar:  en un restaurant cèntric de la ciutat.  
 Tarda:  anada fins al MONESTIR de SANT NAÜM, que es troba a la costa 

sud del llac d'Ohrid, un dels centres espirituals i religiosos més importants dels 
Balcans. L'església i el monestir foren creats per Sant Naüm cap a l'any 900, i dins la 
capella decorada amb preciosos frescos hi resten les seves despulles. Aquest lloc es 
convertí en un centre de pelegrinatge i curació. Molt a prop s’hi troben les deus del riu 
Drini Negre (Crn Drim), la font principal del llac d'Ohrid, un indret considerat 
especial per la seva rara bellesa natural, les seves aigües pures i la serenitat que s’hi 
respira. 
Seguidament, continuarem el nostre camí cap a la ciutat de KORÇË a través de la 
regió del llac de Prespa. 

 Allotj.:/sopar:  a l’Hotel Grand Palace Korcë 3*+. http://grandhotelpalacekorca.com/   
 

 DIMECRES   ·  28  · KORÇË – BERAT 
 

 Matí:  visita a la ciutat de KORÇË, molt coneguda per ser un gran centre de 
cultura i d'art. El Museu Nacional d'Art Medieval té alguns dels millors treballs 
d'iconografia d’Europa, i la primera escola albanesa, originalment només per a nens, es 
va obrir el 1887 i avui és el Museu Nacional d'Educació, i més tard, el 1891, es va 
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obrir l’altra escola només per a nenes. Avui dia la ciutat segueix 
sent el centre amb més activitat cultural i el motor econòmic del 
sud-est del país. Presenta una arquitectura tradicionalment oriental, barrejada amb 
arquitectura occidental francesa amb grans avingudes.  

 Dinar:  en ruta.  
 Tarda: visita a la ciutat de BERAT, coneguda també com "la ciutat de les mil 

finestres" a causa de les cases blanques otomanes amb moltes finestres que 
predominen en el casc antic de la ciutat. Gràcies a la seva arquitectura històrica i la 
seva bellesa particular, la ciutat forma part del Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. El conjunt de la ciutat està format per tres barris: el de Gorica i el de   

Mangalem, que se situen en dos turons separats pel riu Osum, amb un castell 
fortalesa que es troba sobre el turó protegit per una antiga muralla. La ciutat té 
diverses mesquites del segle XVIII, i moltes esglésies ortodoxes bizantines amb 
frescos pintats pel pintor més famós del segle XVI, Onufri. 

 Allotj./sopar:  a l’Hotel Grand White City Berat 4*.   
 

 DIJOUS   ·  29  ·   BERAT – GJIROKASTËR 
 

 Matí:    visita a la part alta de BERAT, on es troba l’antic barri de Kalaja. Allí 
acabarem de descobrir aquest barri enclavat dins mateix de la ciutadella, el més antic i 
on hi trobarem un petit museu dedicat a l’obra del gran pintor Onufri. 
En acabar, emprendrem la ruta cap a la ciutat de GJIROKASTËR, declarada  
Patrimoni de la humanitat per la UNESCO. 

 Dinar:  en ruta.  
 Tarda: visita  a  GJIROKASTËR, una ciutat màgica amb un passat 

impressionant. Situada sobre el pujol principal de la ciutat, és anomenada  "la ciutat de 
pedra" a causa de la proliferació de centenars de cases i torres d'estil otomà amb 
sostres i maons de pedra blanca, i balcons de fusta. Ha estat dominada per feudals 
medievals i paixàs otomans que han inspirat poetes, escriptors i artistes. Farem una 
caminada pels carrers empedrats i per l’interior de la ciutadella del segle XIII, i 
visitarem la casa Skendulaj, d'estil otomà, que té més de dos-cents anys d’antiguitat. 

 Allotj./sopar: al Hotel Argjiro Gjirokastër 4*. http://www.hotelargjiro.al/  
 

 DIVENDRES   · 30 ·     BUTRINTI – SARANDA – CASTELL PORTO PALERMO 
 

 Matí:   sortida en destinació a BUTRINTI, el parc arqueològic més important i 
ben conservat del país, situat enmig d’un marc especial i d’exuberant  naturalesa, amb 
una connexió al mar Jònic a través d'un canal natural. L’etapa més important d’aquesta 
antiga ciutat fou durant el període romà, ja que va ser proclamada colònia romana i 
usada per la seva aristocràcia com a destinació de vacances. Per la seva importància 
forma part del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Després d'aquesta visita, prosseguirem la ruta del viatge per la ribera albanesa tot 
resseguint la costa jònica, fins a arribar a la ciutat de SARANDA. 

 Dinar:  en un  restaurant d’aquesta ciutat.  
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 Tarda: seguirem la ruta, fins a arribar a la Costa Sud, on 
les muntanyes donen pas a la plana i es troben amb el golf de 
PORTO PALERMO. En aquest enclavament en forma de petita península envoltat 
d’aigües jòniques, hi trobem un espectacular  CASTELL de forma 
pentagonal, construït per Ali Pasha al s. XVIII. A prop d’aquest istme hi ha l'església 
de Sant Nicolau, que es connecta amb diverses llegendes i històries sobre la 
construcció del castell. 
Després de visitar-lo, continuarem fent via a través del Parc Nacional de Llogara fins 
a arribar a la ciutat de VLORË, famosa perquè l’any 1912 s’hi va declarar la 
independència d'Albània de l'imperi otomà. S'hi inclou una passejada pel centre 
històric de la ciutat. 

 Allotj./sopar: a l’Hotel Partner Vlorë 4*  http://www.hotelpartner.al/  
 

 DISSBATE  · 31 · Parc Arqueològic d’APOLLONI –  TIRANA 
 

 Matí:   sortida amb destinació a l’antic territori d’Il·líria, on es troba el Parc 
Arqueològic d’APOLLONI, la ciutat del déu Apol·lo, fundada als començaments del 
segle VI aC pels colons grecs que provenien de Corint. Visitarem la muralla fortificada 
de la ciutat, el Pritaneon, el Bouleuterion, els dos pòrtics, el Teatre Nympheum, i el 
museu que es troba dins d’un antic monestir del segle XIV amb la seva església 
dedicada a la Mare de Déu. 
Després de conèixer aquest interessantíssim lloc arqueològic, continuarem la nostra 
ruta fins a arribar a TIRANA. 

 Dinar:  en ruta.  
 Tarda: visita a TIRANA, la capital i la ciutat més gran d'Albània. Visitarem la 

plaça principal d’Skanderbëg, la llarga avinguda principal, anomenada Els Màrtirs de 
la Nació, on es troben la majoria dels museus i monuments de la ciutat, com són el 
Museu Nacional de la Història, amb un gran mosaic a la seva façana on hi posa 
“Albània”; l'estàtua de l'heroi nacional Skanderbëg, la mesquita d’Et'hem Beu, amb els 
seus frescos únics; el Palau de la Cultura, que inclou el Teatre de l'Òpera i Ballet; i la 
Biblioteca Nacional. 

 Sopar de comiat:  amb actuacions folklòriques típiques del país.  
 Allotjament: a l’Hotel Tirana Internacional 4*. http://tiranainternational.com/portal/  

 
 DIUMENGE  · 1 · TIRANA – ROMA-FIUMICINO – BARCELONA 

 
 Matí:     trasllat a l'aeroport de TIRANA - NËNË TEREZA (TIA). 
 Sortida:  a les 11.40 h amb el vol AZ 585G de la Cia. Alitàlia.   
 Arribada:  a les 13.05 h a l’aeroport de ROMA-FIUMICINO (FCO).  
 Sortida: a les 15.00 h amb el vol AZ 76G de la Cia. Alitàlia. 
 Arribada: a les 16.50 h a l’aeroport de BARCELONA - T1. 
 Tot seguit: trasllat amb autocar fins al Pg. de Gràcia/Gran Via Corts Catalanes. 

*** 
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PREU:.1.750 €  per persona en habitació doble  - Suplement individual:  350 € 
Per a inscripcions: Tel. 93 241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 

Divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda:  616.958.009  ( Pere Costa ) 
 

1r TERMINI: PREINSCRIPCIÓ i PAGA i SENYAL: DIJOUS 11 de GENER  -  800 € 
2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 8 de FEBRER 

  
CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 

*** 
 EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona.  
 Bitllets d’anada i tornada amb AVIÓ: BCN/FCO/TIA amb la companyia Alitàlia.  
 Allotjaments en règim de mitja pensió als diferents hotels durant tot el recorregut.  
 Dietes fora dels hotels i sopars. 
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions, per dinar i sopar.  
 Autocar convencional durant tot el recorregut.  
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament.  
 Guia professional de turisme de parla hispana.  
 Propines guia i xofer.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació.  
 EL PREU NO INCLOU:  
 Qualsevol cosa no especificada.   

*** 


