
Albánsko – Posledné neobjavené 
miesto v Európe
O Albánsku sa hovorí ako o poslednej ne-
objavenej európskej „divočine“. Krajina 
s obrovským prírodným, historickým a turis-
tickým potenciálom, ktorá bola dlhé desať-
ročia zahraničím neobjavená. Lebo jej vládca 
Enver Hodža, ktorý Albánsko ovládal až do 
svojej smrti v  roku 1985, ho radšej izoloval 
od okolitého sveta a pred stavaním hotelov, 
uprednostňoval stavanie bunkrov. To je ale 
už minulosť, za posledné desaťročia Albán-
sko prešlo aj v  tejto oblasti búrlivým vývo-
jom, vybudovala sa turistická infraštruktúra, 
dnes tu nájdete jednoduché ubytovanie rov-
nako ako aj 5-hviezdičkové hotely, reštaurá-
cie, bary, obchodíky a  prírastky v  počtoch 
zahraničných turistov, ktorí prúdia do krajiny, 
sa ročne pohybujú v dvojmiestnych číslach.

MORE – HLAVNÝ POKLAD
To čo ich sem láka je more a dlhočizné plá-
že, hory a  príroda, pamiatky Unesco, ale 
v neposlednom rade aj nízke ceny – oproti 
Albánsku je ešte aj v Bulharsku draho. No 
a samozrejme aj fat, že miestni ľudia si do-
teraz zachovali svoju otvorenosť a  pohos-
tinnosť, zatiaľ ich neskazil masový turizmus. 
Hlavným pokladom albánskeho turizmu 
je samozrejme more. Celá východná časť 
krajiny je vlastne pobrežím s letoviskami, tie 
najznámejšie a najvybudovanejšie sú Durres 

v centrálnej časti Albánska a Saranda, kto-
rá sa nachádza úplne na juhu. V Durres sú 
pláže široké a  len pozvoľna sa zvažujú do 
mora. Okrem toho sa tu nachádza jeden 
z najväčších antických amfiteátrov na Balká-
ne, ktorý náhodou objavili v minulom storočí 
a  je z  neho krásny výhľad na okolie. Ďalší 
z pozostatkov antiky, mestečko Butrint zapí-
sané v Unesco, sa zase nachádza neďaleko 
letoviska Saranda.

ODDYCH AJ POZNÁVANIE
Albánsko je vhodnou destináciou pre ľudí 
milujúcich more a  pláže rovnako ako pre 
cesty za poznávaním. Jeho história a príro-
da totiž stoja za to. Navyše sa dá spozná-
vanie tejto krajiny ľahko spojiť s cestovaním 
po okolí, či urobiť si výlet do Čiernej Hory 
a  Albánska, alebo do Grécka, Macedón-
ska a Albánska. Určite najpozoruhodnejším 
mestečkom je Berat. Mesto je zapísané na 
zozname svetového kultúrneho dedičstva 
Unesco a preslávilo sa ako „mesto tisícich 
okien“. Pomenovanie mu dali nezvyčajné 
okná vsadené do fasád červenostrechých 
domov. Možno si tu pozrieť pevnosť týčia-
cu sa nad mestom, chrámy a  mešity ako 
dôkaz vzájomného nažívania kresťanov 
a moslimov. Cestovanie po Albánsku je ale 
zaujímavé nielen pre historické a  prírodné 

zaujímavosti. Uvidíte tu veci, ktoré naozaj 
nikde inde v  Európe nezažijete. Na jednej 
strane vás určite prekvapia hypermoderné 
budovy napríklad v hlavnom meste Tirane, 
ale aj množstvo veľkých moderných domov 
na vidieku. Na druhej zase môžete na diaľ-
nici stretnúť mercedesy rovnako ako kon-
ské povozy a vedľa diaľníc cintoríny áut, ale 
dokonca aj autobusov, či nákladiakov. No 
a  kdekoľvek sa v  krajine pohnete narazíte 
na malé ohrúhle betónové stavby – bunkre, 
ktorých dal Enver Hodža postaviť státisíce, 
aby krajinu chránil pred „votrelcami zvonku“.

TIPY CK SATUR
Tradičný bazár. Tradičný bazár možno 
navštíviť v mestečku Kruje. Je vybudované 
na svahoch pohoria Sari – Saltiku. Možno 
tu dostať tradičné produkty, ako sú výrobky 
z  drôtu, alabastra, striebra, medi, drevené 
výrobky, či vlnené koberce. Všetky obchodí-
ky sú postavené z dreva.
Historický Skadar. Pri najväčšom jazere 
na Balkáne, jazere Skadar leží rovnomenné 
historické mestečko. Zachovalo si charakte-
ristický vzhľad úzkych uličiek s vysokými ka-
mennými múrmi po oboch stranách a s veľ-
kými bránami. Pevnosť Rozafa, ktorá sa vy-
pína na vstupe do mesta, je jedna z najväč-
ších a najslávnejších pevností v Albánsku.

Viac info na: www.satur.sk/trend

ALBÁNSKO –  
BALKÁNSKE POKLADY
11-dňový kombinovaný poznávací 
zájazd s pobytom pri mori
9x ubytovanie s polpenziou, transfery, 
sprievodca
Termín: 19. 6. – 29. 6.; 31. 8.-10. 9.
Cena: od 466 EUR

ALBÁNSKO, GRÉCKO, 
MACEDÓNSKO
9-dňový letecký poznávací zájazd
8x ubytovanie s polpenziou, transfery, 
sprievodca
Termín: 21. 9. – 29. 9.
Cena: od 808 EUR

ALBÁNSKO –  
NEOBJAVENÝ RAJ
11-dňový letecký poznávací zájazd 
s pobytom pri mori
11x ubytovanie s polpenziou, transfery, 
sprievodca
Termín: 1. 6. – 11. 6.
Cena: od 890 EUR


