À descoberta da Albânia
9 dias de viagem.
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Albânia é uma viagem de regresso ao passado da Europa. Um passado saudoso, aquele da vida simples quando
o tempo tem mais tempo, do que este das sociedades consumistas. É um país com paisagens deslumbrantes e
gente simples mas orgulhosa da sua história e obra. Mas, mesmo sendo um país pobre, o povo é feliz e tem
esperança no futuro.
Albânia foi também uma viagem de sucesso porque o grupo criou o enquadramento humano necessário para
que os dias fossem mais luminosos, com novas descobertas, muitos risos e outras Korças!
DESTINO
Albânia.

Descrição

TIPO
Venha descobrir a Albânia com a tour leader Carla Henriques.
Praias idílicas, cenário deslumbrante de montanhas, histórica riquíssima, gente simpática e clima
mediterrânico: a Albânia tem tudo o que pode ser desejado num destino de viagem, no entanto
permanece um dos grandes mistérios da Europa.
A Albânia viveu em isolamento grande parte do séc. XX, só abrindo as suas fronteiras ao turismo já
nos anos 90. Quem visita o país descobre um diamante em bruto, uma terra de tradições antigas, com
uma capital vibrante e várias aldeias otomanas e romanas classificadas como Património Mundial da
UNESCO, para além de uma beleza natural singular.
Venham conhecer este país europeu único, cheio de curiosidades. Nesta viagem exploramos a Albânia,
das suas montanhas a norte, às praias da Riviera a sul, passando por locais históricos, provando
gastronomia local e conhecendo a cultura. Esta é uma viagem a não perder.

Descoberta, Tour Líder, .

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
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1: Voo cidade de origem - Tirana

Voo com destino a Tirana. Assistência no aeroporto e transporte para o hotel. Check-in organizado de acordo com os horários dos
voos.
Dependendo da hora de chegada, vamos conhecer um pouco da cidade de Tirana.
Tendo passado por uma transformação de proporções extraordinárias desde que acordou do seu sono comunista, o centro de Tirana
está agora irreconhecível daqueles dias cinzentos, com edifícios pintados em cores primárias e praças públicas e ruas pedonais que
são um prazer passear. As grandes avenidas da cidade estão repletas de relíquias fascinantes de seu passado otomano, italiano e
comunista - de minaretes delicados a murais socialistas ruidosos.
É uma cidade barulhenta, maluca, colorida e empoeirada, mas Tirana nunca é enfadonha.
2: Rumo a norte: Shkoder
Uma viagem de duas horas rumo a norte leva-nos até à cidade de Shkoder. Local que foi sitiado pelos otomanos e mudou de mãos
com Montenegro várias vezes durante a Primeira Guerra Mundial.
Vamos ter a oportunidade de conhecer a cidade, ir até ao lago Skadar e acabamos o dia no castelo Rozafa. Fundado pelos Ilírios,
reconstruída pelos venezianos e otomanos, o nome do castelo vem de uma lenda cruel que termina com a esposa do irmão mais
novo dos 3 que construíram o castelo, a ser enterrada viva para que as fundações permanecessem firmes.
Depois da visita ao castelo, regressamos à cidade de Shkoder para nos juntarmos aos locais no seu passeio diário pela promenade.
3: Passeio de barco pelo paraíso
No norte da Albânia existe um lago que se formou na década de 1970 quando foram construídas duas barragens no rio Drin, uma
em Koman e outra em Fierze.
O lago Koman é cercado por densas colinas arborizadas, encostas verticais, gargantas profundas e um vale estreito, que faz deste
um dos rios mais bonitos de navegar.
Vamos então relaxar nesta viagem de 3 horas e depois seguir até ao coração do Parque Nacional do Vale de Valbona, nos alpes
albaneses, onde o cenário de montanha é de cortar a respiração.
4: Parque Nacional do Vale de Valbona
Hoje vamos explorar o vale de Valbona, uma área considerada a jóia da Albânia. O vale situa-se entre picos altos e escarpados que
fazem fronteira com o Parque Nacional Thethi, Rio Gashi, Plava e Gucia (Montenegro), todas áreas naturais estritamente
protegidas. É um parque transfronteiriço (Albânia / Montenegro) com o maior índice de biodiversidade do continente montanhoso
do país.
O parque, que é a maior área protegida da Albânia, abrange a floresta do rio Valbona e as montanhas circundantes, com suas
paisagens alpinas, nascentes glaciais, várias formações rochosas e cascatas.
É nesta área que vamos fazer uma caminhada durante o dia para aproveitar ao máximo o que é chamado de "Milagre dos Alpes".
5: Kruje
Partimos de manhã cedo, deixando o Parque Nacional para trás mas com uma pequena vila de montanha como destino. Krujë é
uma vila cheia de charme e história: na antiguidade a área era o lar dos Albani, uma tribo de antigos ilírios. Alguns estudiosos
acreditam que Krujë pode ter sido o local de Albanópolis, uma cidade na antiga Macedônia romana.
Da parte da tarde vamos ter a oportunidade de visitar o castelo, com uma visão ampla que se estende do Monte Tomori, no sul, até
Ulcinj, no norte, com vistas da costa do Adriático por toda parte. Acredita-se que tenha sido construído no século 5 ou 6 DC, foi
posteriormente reconstruído pelos bizantinos e depois pelos otomanos.
Não vamos deixar de visitar ainda o velho bazar, ou Derexhiku como era chamado. Começou a operar há cerca de 400 anos com
comerciantes individuais que se alinhavam na estrada principal que levava aos portões do castelo.
Hoje, uma parte menor do agora formalizado Bazar opera ao longo da estrada calcetada que leva ao castelo Krujë e continua a
vender antiguidades e artesanato tradicional.
Noite em Kruje.
6: Riviera Albanesa
A Riviera Albanesa é um destino de viagem incrível, lar de algumas das mais belas praias da Europa, cidades costeiras, e muito
mais! Estende-se de Dhermi a Sarande numa costa acidentada com baías isoladas. São consideradas as últimas praias intocadas da
Europa, apesar de já serem visíveis mudanças, onde os mares Adriático e Jónico se encontram.
Vamos de viagem até Dhermi e desfrutar da tarde em águas cristalinas.
Noite em Dhermi.
7: Cantos azuis
A praia do Gjipe é construída de uma forma muito especial, existindo um magnífico desfiladeiro com altas formações rochosas de
até 70m que termina numa pequena baía de águas cristalinas.
Para lá chegar vamos preparar as mochilas com alguma comida e água e caminhar cerca de 4km num trilho bem marcado ao longo
da costa até chegar a este paraíso, onde podemos desfrutar o resto do dia. A meio da tarde regressamos a Dhermi.
Noite em Dhermi.

8: Descoberta do sul
Começamos a viagem de regresso a Tirana, com algumas paragens pelo meio para explorar um pouco mais deste país único. A
primeira paragem é o Blue Eye, uma nascente de água e um fenómeno natural de pelo menos 50m, sendo esta apenas a
profundidade que foi atingida por um mergulhador...É um local mágico classificado como monumento natural, por onde passa o
rio bistrice, rodeado de carvalhos e outros tipos de árvores.
Seguimos viagem e enquanto atravessamos as planícies extensas do Vale do Drino, a antiga cidade otomana de Gjirokastër
aparece repentina e inesperadamente, subindo ruidosamente as encostas íngremes das montanhas Gjerë, com as sua imponente
fortaleza a dominar o horizonte. Esta encantadora cidade velha listada Património Mundial da UNESCO, traduz o seu nome como
"Cidade das Pedras", talvez pelo mar de telhados cinza-ardósia que escondem um verdadeiro labirinto de becos.
Depois de explorar Gjirokaster, seguimos viagem de regresso à capital para uma última noite na Albânia.
Noite em Tirana.
9: Voo Tirana - cidade de origem
Os transferes para o aeroporto serão organizados de acordo com os horários de voo.
Chegada à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
10/06/2022 - € 1.115
20/08/2022 - € 1.115
Preço do Voo desde: € 450,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual: € 300,00

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de líder de viagem português da Papa-Léguas;
Transferes de e para o aeroporto, no país a visitar (ver condições particulares);
Deslocação em transporte privado durante todo o itinerário;
Ferry Lago Koman;
Refeições: 8 pequenos-almoços;
8 Noites de hotel, em quarto duplo;
Entrada nos monumentos a visitar, de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada no país (gratuito para cidadãos portugueses);
Refeições não descritas no itinerário como incluídas;
Todos os extras pessoais (internet, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
Documentação
Condições Particulares
Transferes

O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
Líder da viagem
Esta é uma viagem de aventura e descoberta cultural. Quem lidera esta viagem é uma pessoa com experiencia no país a visitar,
tendo uma rede de contactos e de conhecimentos que facilita uma interação e uma experiencia cultural que se quer única. A sua
missão é liderar o grupo durante todo o percurso facilitando a interação e a integração do grupo com os locais a visitar.
O papel do líder da viagem não deverá ser nunca confundido com o de guia turístico. Não são exigidos ao líder de viagem
conhecimentos específicos sobre monumentos, museus ou outros locais de interesse turístico.
Caso a sua viagem inclua locais que pela sua complexidade histórica, geológica, biológica ou artística necessitem de um guia, o
mesmo será previamente contratado e haverá uma referência explícita à sua existência no programa da sua viagem.
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