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Albania – hotel Grand Blue Fafa ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin : 14.09 – 21.09.2018 

Koszt od: 2590 zł za osobę w pokoju dwuosobowym 

Wylot: Gdańsk – Tirana – Gdańsk 

Wyżywienie: All inclusive 

 

Elegancki i nowoczesny, jest doskonałą propozycją na wakacje w gronie rodziny i przyjaciół. Położony 

bezpośrednio przy piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem, oferuje przestronne i komfortowe 

pokoje, wszystkie z widokiem na morze. Głównym punktem hotelu jest duży, fantazyjny basen z 

tarasem słonecznym – idealne miejsce na pełen relaks i zabawę! Na najmłodszych wczasowiczów czeka 

brodzik i plac zabaw. Na miejscu są 2 restauracje i 2 bary, na terenie hotelu można bezpłatnie korzystać 

z internetu bezprzewodowego. Prezentowany materiał graficzny przestawia wizualizację obiektu. 

 

POŁOŻENIE: w GOLEM, najbliższe sklepy i bary ok. 100 m od hotelu; ok. 10 km od Durres; ok. 40 km od 
lotniska w Tiranie; przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu (Durres/ok. 0,5 EUR).  

PLAŻA: PLAŻA: publiczna, wydzielona część dla gości hotelu, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 
bezpośrednio przy hotelu, bezpłatne parasole i leżaki.  

HOTEL: pięciogwiazdkowy, elegancki i nowoczesny, planowane otwarcie w maju 2018 r., 270 pokoi, 2 
budynki, 6 pięter, 5 wind, przestronne, eleganckie lobby, całodobowa recepcja, restauracja – dania w 
formie bufetu, kuchnia lokalna i śródziemnomorska, dania z grilla, restauracja à la carte – owoce morza, 
w restauracjach dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, bar w lobby, bar przy plaży 
(dodatkowo płatny); parking, kantor, centrum konferencyjne dla 120 osób; bezpłatny internet 
bezprzewodowy; za opłatą: room-service; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.  
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POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej lub 2 dzieci), ok. 30 m², elegancki i 
nowoczesny, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet 
bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
na zamówienie przed przyjazdem; balkon, boczny widok na morze;  

SPORT I ROZRYWKA: basen, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 550 m², gł. 1,5 m, brodzik, ok. 70 
m², przy basenie bezpłatne parasole i leżaki, plac zabaw dla dzieci. 

ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.30-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (17.00-19.00) w formie bufetu w 
restauracji; przekąski (16.30-17.00) w barze w lobby lub w restauracji; lokalne napoje bezalkoholowe i 
alkoholowe (10.00-22.00) w wyznaczonym barze; wymagane noszenie opasek all inclusive.  

GRATIS: 

• serwis plażowy  
• Wi-Fi  

 

Cena zawiera: 

 
- przelot samolotem na trasie Gdańsk – Tirana - Gdańsk 

- obowiązkową opłatę lotniskową  

- obowiązkową dopłatę transportową  

- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem, 

- zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym hotelu, pokoje dwuosobowe, 

- wyżywienie: all inclusive zgodnie z opisem hotelu 

- opiekę rezydenta  

- ubezpieczenie KL i NW – 20.000€ / osoba, 

 

Cena nie zawiera: 

 
- wycieczek lokalnych, 

- dopłaty do pokoju 1-osobowego  

- wydatków własnych i elementów nie wyszczególnionych w programie, 
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Wycieczki fakultatywne: 

Durres i fabryka brandy - wizyta w jednej z największych w Albanii destylarni brandy, 

działającej nieprzerwanie od 1933 roku, produkującej brandy Skanderbeg. W czasie wizyty 

degustacja i czas na zakupy. Następnie wizyta w jednym z najstarszych miast Albanii - Durres. 

Zwiedzanie: promenada, Wieża Wenecka i mury starego miasta. W programie również nowy 

meczet i amfiteatr. Wycieczka półdniowa. Cena - ok. 25 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 12 EUR (nie 

zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów). 

 

Tirana i Kruja - wizyta w miejscowości Kruja. Zwiedzanie zamku i starego miasta. Następnie 

przejazd do stolicy Albanii - Tirany. Zwiedzanie gwarnego miasta, pełnego kontrastów. Na 

trasie m.in.: plac Skanderbeg, meczet Ethem Bey, słynna wieża zegarowa, piramida Hoxha i 

główny bulwar miasta. Czas wolny na indywidualny spacer po centrum Tirany. Wycieczka 

całodzienna. Cena - ok. 35 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 17 EUR (nie zawiera biletów wstępu do 

zwiedzanych obiektów). 

 

Berat - Apollonia - klasztor Ardenica - przejazd do miejscowości Berat, nazywanej „miastem 

tysiąca okien”, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie: forteca na wzgórzu, Meczet Kawalerów 

i klasztor Chanaka Halveti. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie i obiad w jednej z lokalnych 

restauracji. W drodze powrotnej zwiedzanie ruin antycznego miasta Apollonia, założonego w 

588 r. p.n.e., a także wspaniałego klasztoru w Ardenicy, w którym można podziwiać dobrze 

zachowane freski. Wycieczka całodzienna. Cena - ok. 40 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 20 EUR (nie 

zawiera: obiadu - ok. 10 EUR/os. i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów). 

 

Macedonia - Jezioro Ochryd - wyjazd w kierunku Jeziora Ochryd, nazywanego „Błękitną Perłą 

Bałkanów”. Przejazd malowniczą trasą, następnie przekroczenie granicy z Macedonią. 

Zwiedzanie zabytkowej części wpisanego na listę UNESCO miasta Ochryd. Spacer po miejskim 

rynku oraz zwiedzanie cerkwi św. Jana i św. Zofii. Czas wolny na zakupy i obiad. Wycieczka 

całodzienna. Cena - ok. 50 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 25 EUR (nie zawiera: obiadu - ok. 10 

EUR/os. i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów); wymagany dowód osobisty lub paszport. 

 

Jeep safari - niesamowita przygoda dla miłośników mocnych wrażeń i przyrody. Przejażdżka 

jeepami po mało uczęszczanych trasach off-road do najpiękniejszych miejsc w okolicach 

Durres. Przejazd nad malownicze nadmorskie klify, przystanki przy punktach widokowych, 

przejazd dolinami przez tradycyjne albańskie wioski. Obiad (opcjonalnie) w tradycyjnej 

restauracji w parku narodowym. Wycieczka całodzienna. Cena - ok. 70 EUR (nie zawiera 

obiadu - ok. 10 EUR/os.). 
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Wieczór albański - tradycyjny wieczór albański przy gorących rytmach bałkańskiej muzyki, 

urozmaicony albańskimi tańcami, podczas którego można posmakować lokalnej kuchni 

popijając domowe wino lub raki. Świetna okazja do wspólnej zabawy i biesiady. Cena - ok. 35 

EUR, dzieci do 12 lat - ok. 17 EUR. 

 

Tirana nocą - wyjazd o godz. 21.00 w kierunku Tirany. W programie m.in. zwiedzanie centrum 

miasta i wizyta w jednej z najbardziej znanych dyskotek. Powrót ok. godz. 1.00. Cena - ok. 25 

EUR (zawiera: transfer, wstęp do dyskoteki, opiekę przewodnika); wycieczka tylko dla osób 

pełnoletnich 

 

Rafting - spływ rzeką Vjosa - wyjazd w kierunku miasteczka Permeti, gdzie rozpoczyna się 

spływ. Zapoznanie z profesjonalnym sprzętem raftingowym, następnie rozpoczęcie spływu 

rzeką Vjosa (ok. 2 godz.). Po spływie tradycyjny obiad z regionu Permeti. Cena – ok. 80 EUR 

(nie zawiera obiadu - ok. 10 EUR/os.). 

 

Wlora Cruise - wyjazd w kierunku Wlory – „miasta niepodległości”, gdzie rozpoczyna się rejs 

statkiem. Pierwszym punktem w programie jest Zatoka Karaburun. Krótka przerwa na jednej 

z plaż. Czas wolny na obiad. Następnie zjawiskowe jaskinie Haxhi Aliu. Wpłynięcie do środka 

(zależnie od warunków pogodowych). W programie również wyspa Sazan z ciekawą historią, 

którą obecnie zamieszkuje ok. 50 osób. Powrót do hotelu wieczorem. Wycieczka całodzienna. 

Cena – ok. 50 EUR (nie zawiera obiadu: ok. 10 EUR). 
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