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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

AGOSTO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Tirana

DIA 2  ›  Tirana  ›  Elbasan  ›  Pogradec  ›  
Korçë   165 Kms

DIA 3  ›  Korçë  ›  Përmet  ›  Gjirokastra
165 Kms

DIA 4  ›  Gjirokastra  ›  Butrint  ›  Sarandë 
110 Kms

DIA 5  ›  Sarandë  ›  Porto Palermo  ›  
Parque Nacional Llogara  ›  Vlore 245 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Tirana, via Frankfurt. Chegada e 
desembarque. Transporte para o centro de Tirana. Visita pela 
capital da Albânia, importante centro económico, social e 
cultural. Destaque para a Praça Skanderbeg, centro da capital 
albanesa, a Mesquita Et’hemBeu, a Ópera, o Campanário e 
o Museu Histórico Nacional. Jantar. Alojamento no Tirana 
International Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Elbasan, 
cidade de grande influência otomana que ainda possui 
uma boa parte das muralhas da antiga cidadela, local onde 
a harmonia religiosa entre as igrejas católica, ortodoxa 
e muçulmana, impera. Destacamos a Igreja Ortodoxa de 
Santa Maria, a Mesquita Real e a Igreja Bizantina. Após visita, 
continuaremos até Pogradec, situada nas margens do Lago 
Ohrid, o mais profundo dos Balcãs e um dos mais antigos 
lagos do mundo. Almoço. Breve panorâmica. Prosseguimos 
viagem com destino a Korçë, importante centro cultural do 
sudeste do país conhecida como “a cidade das serenatas”. 
Visita panorâmica na cidade com o seu centro histórico 
repleto de casas senhoriais do início do século XX, a 
deslumbrante Catedral Ortodoxa e o antigo bazar otomano. 
Subida ao Cemitério dos Mártires, local que homenageia os 
militares franceses desaparecidos na Albânia durante a 1ª 
Guerra Mundial. Jantar. Alojamento no Hotel HANI i Pazarit 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos viagem para Përmet, 
atravessando a pitoresca paisagem rural entre as montanhas. 
Chegada e almoço. Panorâmica pela “cidade das rosas” 
e visita à Igreja de Santa Maria de Leusë, uma das joias 
escondidas do país. Prosseguimos até Gjirokastra, declarada 
Património da Humanidade pela Unesco. Visita ao magnífico 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio pela “cidade de 
pedra”. Iniciamos com a visita ao interior do Castelo de 
Gjirokastra, fortaleza imponente situada no alto de uma 
colina, considerado o maior da Albânia e de onde é possível 
vislumbrar uma panorâmica única sobre a região. Destaque 
ainda para a Mesquita do Bazar, a Casa de Angonati e o típico 
bairro de Palorto. Prosseguimos até Butrint e no percurso, 
breve paragem para conhecer o “Olho Azul”, famosa fonte 
de água subterrânea com uma cor única. Chegada Butrint, 
primeiro local da Albânia distinguido como Património 
Mundial da UNESCO. Almoço. Visita ao magnífico sítio 
arqueológico, onde teremos oportunidade para visitar a 
antiga cidade greco-romana habitada até o final da Idade 
Média. Continuação até Sarandë, uma das cidades mais 
encantadoras da Riviera Albanesa. Tempo livre para desfrutar 
do ambiente da cidade.  Jantar. Alojamento no Hotel Saranda 
Palace  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Vlore, percorrendo 
a estrada costeira com as suas paisagens deslumbrantes. 
Breve paragem em Porto Palermo, onde visitaremos o seu 
magnifico Castelo Otamano, que durante a ditadura socialista 
foi uma prisão para muitos dos opositores do regime. Almoço 
no Parque Nacional Llogara. Tempo para desfrutar do cenário 
magnifico deste parque. Partida para Vlore, cidade portuária 
onde foi proclamada a Independência da Albânia em 1912. 
Panorâmica pela cidade com passagem na Mesquita de 
Muradjie e no Museu da Independência. Jantar. Alojamento 
no Hotel Regina City  ou similar. 

DIA 6  ›  Vlore  ›  Apollonia  ›  Ardenica  ›  
Berat  ›  Durrës  ›  Tirana    250 Kms

DIA 7  ›  Tirana  ›  Krujë  ›  Shköder  ›  Tirana   
225 Kms

DIA 8  ›  Tirana  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita ao Parque 
Arqueológico de Apollonia, antiga colónia grega fundada no 
século IV a.C., importante centro cultural da época. Este local é 
a combinação perfeita entre a beleza ímpar dos monumentos 
e as exuberantes paisagens naturais. Prosseguimos para 
a visita ao Mosteiro de Ardenica, construído no século XIII 
sobre as ruínas de um antigo templo pagão dedicado à deusa 
grega da caça Artemis. Partida para Berat, conhecida como 
a “Cidade das Mil Janelas” e classificada como Património 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Passeio pelo centro 
histórico de Berat, percorrendo as suas ruelas da cidadela, 
iremos conhecer os bairros de Mangalem e Gorica nas 
margens do rio Osum. Destaque ainda para o castelo, a 
Igreja Bizantina de São Miguel, o Mosteiro de São Spyridon 
e a Catedral de Santa Maria. Visita ao Museu Onufri, um dos 
ícones do século XVI. Tempo ainda para conhecer Durrës, 
cidade portuária no mar Adriático. Visita às antigas muralhas 
medievais e ao maior Anfiteatro romano da Península 
Balcânica. Continuação para Tirana.  Jantar. Alojamento no 
Tirana International Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Krujë, cidade 
medieval situada no sopé da montanha, outrora o grande 
centro da resistência contra o império otomano. Passeio 
pelo antigo bazar, recheado do belo artesanato local e dos 
produtos mais tradicionais do país, e visita ao Museu Nacional 
Etnográfico e o Museu Skanderbeg, local de homenagem ao 
herói nacional (Jorge Castrioto), antigo militar que liderou 
a revolta contra o império otomano. Tempo para apreciar 
a magnifica vista sobre o Mar Adriático. Continuação até 
Shkodër, o maior centro católico e cultural da Albânia e uma 
das cidades mais importantes do país. Almoço. Visita às ruínas 
e ao museu do Castelo de Rozafa, monumental fortaleza que 
se ergue no cimo da colina mais alta de Shkodër, palco de 
alguns dos maiores cercos do país. Regresso a Tirana.  Jantar. 
Alojamento.

Pequeno-almoço em lunch-box. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto de Tirana para embarque no voo regular 
com destino ao Porto ou Lisboa, Frankfurt. Chegada, fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 20 a 27 de Agosto

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h40) – Frankfurt (02h05) – Tirana 
• Tirana (02h20) – Frankfurt (02h40) – Porto ou 
• Lisboa (03h00) – Frankfurt (02h05) – Tirana 
• Tirana (02h20) – Frankfurt (03h05) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 250€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa durante todo o 
circuito; 
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entrada na Catedral Ortodoxa e Cemitério dos 
Mártires em Korçë; Igreja de Santa Maria de 
Leusë, Castelo de Gjirokastra, Sítio arqueológico 
de Butrint, Castelo de Porto Palermo, Mosteiro 
de Ardenica, Parque Arqueológico em Apollonia, 
Museu de Onufri em Berat; Anfiteatro Romano em 
Durrës; Museu Nacional Etnográfico e Museu de 
Skanderberg em Krujë; Castelo e Museu de Rozafa 
em Shköder;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

13 13Albânia
Desde a sua hospitalidade local, das virgens paisagens e do 
rico património histórico, venha conhecer um país distinto, 

repleto de mistérios e lendas, venha conhecer a Albânia.

1. VISTA PANORÂMICA, SARANDE

2. CATEDRAL ORTODOXA, KORCE 3. CENTRO HISTÓRICO, SHKODER
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.535€

   1.680€

   1.150€

Suplemento de partida do Porto  25€

centro histórico de traços medievais e de raízes otomanas, 
característica essa que ainda está bem presente e preservada 
em cada monumental recanto. Jantar. Alojamento no Hotel 
Argjiro  ou similar. 


