
Albánsko, 
tajomná exotika v Európe 
Jedna z  najtajomnejších a  najbizarnejších 
krajín Európy alebo exotika priamo na starom 
kontinente, tak by sa dalo nazvať Albánsko. 
Desiatky rokov bolo absolútne izolované od 
zvyšku sveta, uzavreté pred okolitým sve-
tom, tak nečudo, že keď sa situácia zmenila 
a hranice otvorili pre zahraničných hostí, stalo 
sa magnetom pre cestovateľov. Albánsko je 
zmesou všetkého možného – má krásne a ci-
vilizáciou nedotknuté hory, dlhočizné pobrežie 
a  všade, kde sa pohybujete, vidíte, že tam 
pred vami kráčala civilizácia. Každá kultúra tu 
niečo hmotné zanechala. Gréci, Rimania, By-
zantínci, Benátčania a Turci svoje architekto-
nické pamiatky, ale neprehliadnuteľné stopy tu 
vidíte aj po poslednom neobmedzenom vlád-
covi – Enverovi Hodžovi. Keďže trpel utkvelou 
víziou, že svoj národ treba chrániť pred útokmi 
zvonka, dal vybudovať státisíce bunkrov. Keď 
cestujete po krajine, vidíte ich všade a z diaľky 
vyzerajú ako veľké betónové hríby rastúce po 
krajine.

ZO SEVERU AJ Z JUHU
Po Albánsku možno začať putovať od severu, 
ak ho skombinujete s Čiernou Horou, alebo, 
naopak, z juhu, ak priletíte na Korfu a odtiaľ sa 
preplavíte loďou. Zo severu vedú všetky cesty 
cez Skadarské jazero, ktoré je najväčšie na 
Balkáne, a rovnomenné mestečko Skadar. To 
si v historickej časti zachovalo charakteristický 
vzhľad úzkych uličiek s vysokými kamennými 
múrmi po oboch stranách a s veľkými brána-

mi. Pevnosť Rozafa, ktorá sa vypína na vstupe 
do mesta, je zase jedna z najväčších a naj-
slávnejších pevností v Albánsku. Keď hovorí-
me o  tom, kto v krajine zanechal aké stopy, 
môžeme začať napríklad Rimanmi a mestom 
Durres na pobreží Jadranského mora. Po nich 
zostal monumentálny amfiteáter pochádzajú-
ci z  druhého storočia a  termálne kúpele, po 
Byzantíncoch, ktorí prišli po nich, zase mest-
ské hradby a po Benátčanoch Benátska veža. 
Po súčasníkoch zostane asi množstvo hote-
lov, lebo Durres sa v posledných rokoch stal 
aj obľúbeným letoviskom. Svojou modernou 
architektúrou určite prekvapí aj hlavné mesto 
Tirana. Na jednej strane mešita Ethem bay, 
ktorá je považovaná za jednu z najkrajších 
mešít v  Albánsku, na druhej monumentálne 
komunistické stavby z  čias Hodžu a  k  tomu 
moderné bizniscentrá zo skla a ocele. A  tiež 
Námestie Matky Terezy, lebo tá, hoci o  tom 
málokto vie, mala albánsky pôvod. 

MESTO TISÍCICH OKIEN
Niečo úplne iné je historické mestečko Be-
rat, ktoré je jedným z najkrajších albánskych 
miest. Je zapísané na zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO a často ho na-
zývajú Mesto tisícich okien kvôli nezvyčajným 
oknám vsadeným do fasád domov s červený-
mi strechami. Chrámy a  mešity, ktoré sa tu 
nachádzajú, sú dôkazom, že tu v pokoji naží-
vali kresťania a moslimovia. Keď sa vyberiete 
do Albánska z  juhu, určite netreba vynechať 

letovisko Saranda, kde sa nachádza pravo-
slávny chrám, mešita a zvyšky starej syna-
gógy a neďaleko antický archeologický areál 
Butrinti (pamiatka UNESCO), ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie v Albánsku. Za perlu albán-
skeho juhu je považovaná ďalšia pamiatka 
UNESCO Gjirokastra, ktorú nazývajú aj ka-
menné mesto.

TIpy SpRIEVOdCU CK SATUR
Najčistejšie mesto. Najčistejším mestom 
Albánska je Korca pri gréckych hraniciach. 
Centrum starého mesta má jedinečnú archi-
tektúru, nazývanú „malý Paríž“. Nachádza 
sa tu aj množstvo náboženských pamiatok, 
ortodoxné i moslimské pamiatky, z ktorých 
najznámejšia je mešita IIjaz Bej Mirahorit a or-
todoxná katedrála Znovuzrodenia Krista. 
Tradičné remeslá. Ak si chcete z Albánska 
niečo priniesť, najlepším miestom je stredo-
veké mestečko Kruje. Je tu tradičný bazár 
s drevenými obchodíkmi, kde ponúkajú výrob-
ky z drôtu, alabastra, striebra, medi, drevené 
výrobky, vlnené koberce. Kruje sú aj rodným 
mestom albánskeho národného hrdinu Skan-
derbega, pod ktorého vedením mesto odolalo 
viackrát tureckému obliehaniu. 
Albánska riviéra. Bránou Albánskej riviéry 
je mestečko Vlora, ktoré je v blízkosti miesta 
stretu Jadranského a Iónskeho mora. Nachá-
dza sa tu okrem iných aj múzeum nezávislos-
ti, zobrazujúce históriu ťažkého boja Albáncov 
za slobodu a nezávislosť.

Viac info na: www.satur.sk/trend

BALKÁNSKE POKLADY  
ČIERNA HORA A ALBÁNSKO 
11-dňový kombinovaný zájazd
9x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
transfery, sprievodca
Termín: 19. 6. – 29. 6., 31. 8. – 10. 9. 
Cena od: 519 EUR

ALBÁNSKO 
NEOBJAVENÝ RAJ
11-dňový letecký zájazd
11x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
transfery, trajekt, sprievodca
Termín: 1. 6. – 11. 6.
Cena od: 939 EUR

ALBÁNSKO – GRÉCKO – 
MACEDÓNSKO 
9-dňový letecký zájazd
8x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
transfery, trajekt, sprievodca
Termín: 21. 9. – 29. 9.
Cena od: 898 EUR


