
1 

 

   София 1408, бул. Витоша 156, ет.1 

             02/951 61 49; 0886 709 506       

             office@profitravel.bg   www.profitravel.bg 
 

              

 
 
 

 
 

3 - 7 Септември 2021 
22 - 26 Септември 2021 

 

4 нощувки / 5 дни 
 

Ранно записване до 30.06. 2021 

 
 

 Най-подходящия сезон - края на лятото и началото на есента – без горещини !  
 Удобство и комфорт в престижни 4* и 5* хотели ! 
 4 закуски и 4 вечери включени в цената ! 
 Климатизиран автобусен транспорт с включени безалкохолни напитки и вода по време на 

пътуването ! 
 Включена в цената екскурзия до Дуръс и столицата Тирана ! 
 Група с водач на български език ! 
 
  

      Избрали сме най-добрият сезон - края на лятото и началото на есента за Вашата септемврийска 
ваканция в Албания със средна месечна температура 28 °C на въздуха и 24 °C на водата. 

Със своите дълбоки исторически корени, тясно свързани с латинската, гръцката, славянската и 
турската история, Албания си остава все още недокосната от големите туристически тълпи, 
което прави пътешествието ни още по-истинско и романтично. 

Съвсем сигурно можем да кажем, че макар и близко до нас, Албания е доста непозната на 
българския пътешественик. Повечето не знаят, че освен  перфектното пясъчно средиземноморско 
крайбрежие и невероятно вкусната и евтина морска храна, Албания има богата история назад в 
миналото си и доказателство за това са запазените средновековни крепости и манастири, древни 
поселища на илирите и уникални исторически места.  

 
НА МОРЕ В АЛБАНИЯ 

 

 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
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Ден 1            Вечеря 

 

Отпътуване от София в 07:30 по маршрут Кюстендил - Гюешево - Скопие - Струга - 
Елбасан - Дуръс (550 км) с почивки по пътя. Пристигане вечерта в курортната зона Голем, на 
Дуръс. Настаняване в стаи с балкон в хотел по избор Sandy Beach Resort 4* или Prestige Resort 

5*. И двата хотела са с прекрасно местоположение в курортната зона, на първа линия със 
собствен плаж и шезлонги и предлагат най-доброто обслужване в своята категория.  
Вечеря и нощувка.  
 

Sandy Beach Resort 4* се намира на първа линия на пясъчния плаж в Голем. Има 

собствен плаж със шезлонги и 2 открити басейна. Гостите могат да се насладят на открития 
бар в сянката от слънчеви чадъри. Осигурен е безплатен WiFi навсякъде в комплекса. 
Всички стаи са климатизирани и оборудвани с плоскоекранен телевизор и кабелни канали. 
Стаите разполагат със собствена баня с душ, сешоар, чехли, тоалетни принадлежности, 
сейф и машина за кафе и чай. На Ваше разположение е ресторант с местна и международна 
кухня и денонощна рецепция. 

 
 
 

Prestige Resort 5* се намира на първа линия на плажа в Голем и целият комплекс е 

потънал в зеленината на прекраснa борова гора. Има панорамна площадка на външния 

ПРОГРАМА  

http://www.sandybeach-resort.com/
https://prestigeresort.al/gallery/
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басейн с изглед към цялата курортна зона и Дуръс. На Ваше разположение са собствен плаж 
с чадъри и шезлонги, басейн със солена вода и детски басейн. Осигурен е безплатен WiFi 
навсякъде в комплекса.  

 

Всички стаи са климатизирани и оборудвани с плоскоекранен телевизор и кабелни канали. 
Стаите разполагат със собствена баня с душ, сешоар, чехли, тоалетни принадлежности, 
сейф и машина за кафе и чай.  
На Ваше разположение са денонощна рецепция, СПА център, салон за красота, фитнес 
център, тенис корт, както и ресторант с местна и международна кухня.  
 

Ден 2                 Закуска, Вечеря 
 

Закуска и свободен ден за релакс и плаж на брега на Адриатическо море.  
Вечеря и нощувка.    

 

Ден 3            Закуска, Вечеря 
 

Закуска и включена полудневна екскурзия до Дуръс и Тирана, столицата на Албания 
(40 км). Фото стоп на един от най-големите древни амфитеатри на Балканите във втория по 
големина град в Албания – Дуръс, както и при крепостните стени на най-голямото 

пристанище в страната. Отпътуване за Тирана. 
 

Панорамна обиколка с автобус и с екскурзовод на български език. Пешеходна разходка 
из модерния квартал с кафенета и ресторанти Blloku, централният площад Скендербег, 
часовниковата кула, Пирамидата - бивш мавзолей на Енвер Ходжа и джамията на Етем Бей – 
шедьовър на Ислямското изкуство.  

Връщане в хотела. Свободно време за плаж. Вечеря и нощувка.   
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Ден 4                     Вечеря 
 

Закуска и свободен ден за релакс и плаж на брега на Адриатическо море. 
По желание и предварително записване – целодневна екскурзия до Берат (80 км) с 

представител на Профи Травъл и местен екскурзовод. Градът е включен в списъка на 
ЮНЕСКО заради прекрасната си запазена средновековна архитектура. 

Разглеждаме крепостта Берат и 

музеят на Онуфрий. Албанският 
град Берат е бил неразделна част 
от историята на Първото и 
Второто българско царство – 
наричали го Белиград, а Онуфрий 
Аргитис е един от най-великите 
зографи на 16-ти век. Той развива 
традициите на Византийската 
школа и оставя след себе си нещо 
непостижимо и до сега – 
неповторимата червена боя, 
позната днес като „Онуфриево 
червено“. Негови икони са 
събрани в църквата „Успение 

Богородично“ в Берат, превърната в музей Онуфрий през 1986 г. Синът на Онуфрий – 
Никола, изографисва една от църквите към манастирите на Арбанаси, а една от най-
интересните икони на Онуфрий е тази, с уникалното изображение на Светите 
Седмочисленици – Кирил, Методий, Сава, Наум и Климент са в небесата, а под тях в 
укрепения Берат лежат свети Горазд и свети Ангеларий с църквата „Успение Богородично“. 
Жива е още и българската диаспора тук, която не е забравила своите корени. Включен обяд 
в местен ресторант. Цена 95 лв при минимум 20 записани туристи.  

Връщане в хотела. Вечеря и нощувка.     
 

Ден 5                Закуска 
Закуска и отпътуване за София по маршрут – Елбасан – Струга – Скопие – Гюешево – 

Кюстендил – София (550 км). Пристигане късно вечерта. Край на програмата.  
   

 

      Общата цена на пътуването включва: 

 4 нощувки, 4 закуски и 4 вечери в курортната зона на Дуръс в хотел 4* или 5 * - по избор;  

 Транспорт с климатизиран автобус с включени безалкохолни напитки и вода;   

 Полудневна екскурзия до Дуръс и Тирана с местен екскурзовод и превод на български; 

 Водач от Профи Травъл Център;  

 Застраховка „Защита при пътуване” на „Allianz Travel” 
 с покрити рискове във връзка с COVID - 19, за застрахователна сума 10 000 евро  

 Подробна туристическа информация за Албания; 

на човек в двойна стая с балкон 
в хотел SANDY BEACH 4* 

стандартна цена 
 

промо цена до  
до 30.06. 2021 

 

 
 

799 лв 

 
749 лв 

на човек в двойна стая с балкон 
в хотел PRESTIGE RESORT 5* 

стандартна цена 
 

промо цена до  
до 30.06. 2021 

 

 
 

1185 лв 

 
1 135 лв 
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     Общата цена на пътуването не включва: 

 Доплащане за самолетен билет София – Виена – Тирана – Виена – София и трансфери 
летище - хотел - летище, за всички предпочели самолетен транспорт - 550 лв.  

    За желаещи да пътуват със собствен транспорт може да се направи оферта само за 
настаняване на място – цена при запитване. 

 Застраховка “Защита при отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по независещи 

от клиента причини с покрити рискове във връзка с COVID-19 .*  
Цената на тази допълнителна застраховка зависи от стойността на Застрахованата 
стойност на пътуването: 51 лв за покритие до 1 000 лв,  77 лв за покритие до 1 500 лв, 102 лв 
за покритие до 2 000 лв, 128 лв за покритие до 2 500 лв, и се заявяват в момента на 
сключване на договора.  

*     Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина поради 

съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, застраховката 
покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването.  

Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за причина за 
анулиране на пътуването, при условие че лицето има живото застрашаващо състояние поради 
COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница.  

Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката: 
Включват медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др. описани в Общите 
условия по застраховката.  

Важни уточнения: Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване 
или груба небрежност остават като изключени събития. 
Важно е да се запознаете с приложените кратки и подробни Общи условия на „Allianz Travel“. 
Телефона на Застрахователя - Обслужващ център за клиенти: 02 995 18 43   
където можете да задавате конкретни въпроси за конкретни казуси по застраховките.  
www.allianz-assistance.bg/kontakti.html 

 

 Важно:  

 Цената на екскурзията е валидна при група от минимум 30 туристи.  

 Краен срок за гарантиране на групата:  
за дата 3-7 септември:     30.07.2021 г. и дата за доплащане: 06.08.2021 г. 

за дата 22-26 септември: 27.08.2021 г. и дата за доплащане: 03.09.2021 г. 

 Необходими документи за записване: данни от валидна лична карта или валиден 
задграничен паспорт (минимум 6 месеца от датата на връщане), подписан договор с 
ПРОФИ ТРАВЪЛ и внесен депозит от 200 лв на човек; 

 Плащането става в брой, с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път: 
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, 
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40      BIC: RZBBBGSF 

    За посещение на Албания не се изискват визи; 

    За посещение на Албания няма задължителни ваксини; 

    Не се изисква PCR тест при влизане/излизане в Албания; 

    Не се изисква PCR тест при транзитно преминаване в Северна Македония; 

  При връщане обратно в България, не се налага карантина при представяне на: 
Документ за извършена ваксинация срещу Covid 19, Документ доказваш, че лицето е 
преболедувало Covid 19, Документ за отрицателен PCR тест (до 72 часа) или  бърз 
Антигенен тест (48 часа). При не представяне на някой от изброените по-горе 
документи, до 24 часа след влизането в страната може да се направи PCR-тест или 
бърз антигенен тест след което карантината се отменя; 
 

Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗД «Лев Инс» 

с адрес на управление гр. София, bул. «Цар Борис III»136 В. 

http://www.allianz-assistance.bg/kontakti.html

