
ТД „Черноморски простори” гр. Варна 

със съдействието на фирма „АЛМА - СВ” ООД Варна 

 
петдневна екскурзия до Охрид и Тирана /Албания/ 

от 05 до 10 септември 2018 г. 

 

1 ден -  тръгване в 18:00 ч. от ул. Антим 1 гр. Варна. Преминаване през ГКПП Гюешево. 

2 ден - пристигане в гр. Струга около 9:00 ч. свободно време за закуска. В 9:30 ч. – 

туристическа програма с местен екскурзовод. Посещение на ман. „Рождество Богородично”. 

Потегляне за Охрид. Пристигане  и настаняване в хотел 3 звезди. Свободно време. В 13:00ч. 

пешеходна разходка в Охрид с местен екскурзовод. Разглеждане на Самуиловата крепост, 

църквите „Св. Климент”, „Св. Панталеймон”, „Св. Богородица”, „ Св. София”. Амфитеатър, 

Етнографския музей и Охридската чаршия. Разходка с лодка по Охридското езеро и минаване 

покрай църквата „Св. Йоан” в местността „Канео” /допълнително заплащане/. Свободно 

време и възможност за разходка в Охридската чаршия. В 18:00 ч. потегляне за Билянините 

извори. В 19:00 връщане в хотела. Свободно време. В 20:00 ч. – вечеря. Нощувка. 

3 ден – в 8:30 ч. – закуска. В 9:30 ч. – посещение на манастир „Св. Наум” с местен екскурзовод. 

Разходка с лодка по езерото „Св. Наум” /заплащане допълнително/. Свободно време. В 12:00 

потегляне за изходния пункт за вр. Магаро – 2254 мнв. В пл. Галичица. Изкачването е около 3 

часа. Връщането е от страната на Преспанското езеро. За тези, които не участват в изкачването 

– връщане в хотела и свободно време в Охрид. За останалите – пристигане в хотела около 19:00 

ч. Свободно време. В 20:30 ч. вечеря с фолклорна музика /допълнително заплащане/. 

Нощувка. 

4 ден – в 7:30 ч. закуска. В 8:30 ч. – потегляне за Тирана – Албания. Пристигане около 12:00 ч. 

Пешеходна разходка из града с посещение на Парламента, Министерския съвет, 

Президентството, пл.”Майка Терезия”, Пирамидата, Католическата църква, палатата на 

албанския крал Зогу,бункера, паметника на Скендербег, джамията Етем бей, построена през 

1793 г. , часовниковата кула, Операта, Историческия музе, Православната църква. Посещение 

на въртящия се ресторант Sky Tower, който за 1 час прави цяла обиколка с изглед към града 

/допълнително заплащане/. Около 17:00ч. потегляне за морския град Дурас, който е на 40 км 

от Тирана. Пристигане и свободно време. В 20:00 ч. – вечеря. Нощувка. 

5 ден – в 8:00 ч. закуска. В 9:00 ч. – кратка обиколка в центъра на Дурас, която включва: 

венециянска кула, крепостните стени, амфитеатъра, жълтата джамия, централния площад. 

Свободно време. В 11:00 ч.потегляне зя Македония, а през ГКПП Гюешево влизане в България. 

6 ден – пристигане във Варна около 10:00 ч. 

ЦЕНА – 340, 00 ЛВ.  при самостоятелна стая – доплащане за 3 нощувки – 

90,00 лв. при записване се внася капаро – 100,00 лв. 

В цената са включени: транспорт с лицензиран автобус; две нощувки в Охрид и една 

нощувка в Дурас в хотели 3 звезди, 3 закуски и 2 вечери; медицинска застраховка с 

покритие 5 000 евро, магистрални такси; 

В цената не са включени: такси за музеите; разходка с лодка по ез. Св. Наум – 5,00 лв. и 

по Охридското езеро – 5,00 лв.; вечеря с жива музика – 25,00 лв.; вход за въртящия се 

ресторант   Sky Tower – 5,00 лв.; 

Необходими документи: лична карта; нотариално заверени декларации за деца до 18 г. 

пътуващи без родители. 

За справки и записвания: 0882 995 030 Атанас Сивков и Алма тур – 0888289 103 


