
 
ALBANIJA | DRAČ
Drač je pristaniško mesto v zahodnem delu Albanije, ki se razteza ob Jadranskem morju in je od Tirane oddaljeno 
približno 33 km. Po velikosti je drugo največje mesto v državi, še posebej priljubljeno pa je med ljubitelji plaž. 
Ustanovili so ga grški kolonisti iz Korinta in Korikide v 7. stoletju pr. Kr., ko je bil poznan pod imenom Epidamos.  
S svojo zgodovino in znamenitostmi iz najrazličnejših obdobij je eno najstarejših mest Albanije. 

Vabimo vas na jubilejne, 20. počitnice Radia Ognjišče. Ob tej okrogli obletnici 
se bomo odpravili na pot po osrčju balkanskega polotoka, čez Srbijo in Severno 
Makedonijo, vse do vzhajajoče zvezde turizma, Albanije. Naš cilj bo mesto Drač, ki velja 
za enega najbolj živahnih letovišč na Jadranu. Na poti bomo v družbi ekip Kompasa in 
Radia Ognjišče spoznali zgodovino, kulturo in odlično kulinariko obiskanih pokrajin in 
dežel, vse dodatno obogateno s pridihom duhovnega bogastva.

POT PO BALKANSKEM
POLOTOKU
SRBIJA, SEVERNA MAKEDONIJA IN ALBANIJA



20. 6.: SLOVENIJA – LJUBLJANA – SREMSKA 
MITROVICA – SRBIJA I večerja
Odhod avtobusov ob 5.00 s parkirišča na Dolgem 
mostu v Ljubljani (iz drugih krajev v Sloveniji 
ustrezno prej). Vožnja z vmesnimi postanki mimo 
Zagreba in Slavonije do Sremske Mitrovice. Po 
prihodu v mesto sprehod do središča in sv. maša 
v mestni katedrali Sv. Dimitrija. Po maši ogled 
središča mesta, ki velja za enega najstarejših 
v Evropi, saj je naseljeno že od 5.000 let pr.Kr. 
Svoj višek je mesto doživelo v rimskih časih kot 
prestolnica rimske province Spodnja Panonija 
pod imenom Sirmium. Sprehod po mestu do 
žitnega trga in po želji čez 262,5 m dolg most Sv. 
Irineja do Mačvarkse Mitrovice. Nekaj prostega 
časa, nato nadaljevanje vožnje do hotela na poti 
proti Severni Makedoniji. Nastanitev, večerja in 
prenočevanje. 

21. 6.: SRBIJA – SKOPJE – STRUGA I zajtrk, 
večerja
Po zajtrku vožnja po avtocesti skozi južno 
Srbijo, mimo Leskovca do Severne Makedonije. 
V opoldanskih urah prihod v njeno prestolnico, 
mesto Skopje. Sveta maša v mestni katedrali, 
nato peš ogled mestnih znamenitosti. Skopje 
se bo predstavilo s svojo bogato zgodovino, 
saj je bilo naseljeno že 4.000 let pr.Kr. V družbi 
slovenskega in lokalnega vodnika si bomo 
ogledali številne mestne znamenitosti: hiša oz. 
muzej Matere Tereze, kip Aleksandra Velikega, 
Kamniti most, Dvojni hamam, stara Čaršija 
in trdnjava Kale. Po ogledu nekaj prostega 
časa za osvežitev in nadaljevanje poti do obal 
Ohridskega jezera. Prihod v Strugo, nastanitev v 
hotelu, večerja in prenočevanje.

22. 6.: STRUGA – SAMOSTAN SV. NAUMA – 
ELBASAN – DRAČ I zajtrk, večerja
Po zajtrku vožnja do Ohrida. Mesto z bogato 
kulturno dediščino in arhitekturo se nahaja 

na seznamu svetovne dediščine Unesco. Z 
ohridskega pomola se bomo vkrcali na ladjico 
in zapluli po Ohridskem jezeru do samostana 
Sv. Naum. Ogledali si bomo cerkev, samostanski 
kompleks in izvire reke Drim. Po ogledu prosti čas 
in nadaljevanje vožnje proti Albaniji. Postanek v 
mestu Elbassan. Tam bo na vrsti sveta maša, nato 
pot do našega končnega cilja, mesta Drač. Prihod 
v hotel, nastanitev, večerja in prenočevanje.

22.-28. 6.: DRAČ I zajtrk, večerja
Tedensko razvajanje na jadranskem delu albanske 
obale v hotelih verige Premium 5*. Osnovna 
storitev, vključena v program, je polpenzion z 
vključeno pijačo ob večerji. Možnost doplačila za 
paket »vse vključeno« oziroma »All Inclusive«. V 
času počitnic v Draču bo vsak dan organizirana 
sveta maša v hotelu. Tekom počitnic bo možnost 
udeležbe na nekatere organizirane izlete in sicer: 
Albanska prestolnica – Tirana (vključen v ceni) ali 
za doplačilu na izleta: »Kruje in mesto Drač« ter 
»Berat in Aplollonia«.

28. 6.: DRAČ – SKADAR – MEĐUGORJE I zajtrk, 
večerja
Po zajtrku se bomo od Drača poslovili. Odpravili 
se bomo proti Skadru, kjer bomo imeli sveto 
mašo v mestni katedrali. Po maši, če nam bo 
ostalo še kaj časa, prosto za osvežitev ali sprehod 
po glavni ulici čudovitega mesta ob reki Bojani, 
ki ga z višine brani trdnjava Rozafa. Nadaljevanje 
vožnje skozi Črno goro do Međugorja. Po prihodu 
nastanitev v hotel, večerja in prenočevanje.

29. 6.: MEĐUGORJE – SLOVENIJA I zajtrk, kosilo
Po zajtrku bo čas za vzpon na hrib Crnica, kjer se 
je Marija prvič prikazala medžugorskim otrokom. 
Ob 10. uri sveta maša v cerkvi Sv. Jakoba, nato 
kosilo v hotelu.  Po kosilu, predvidoma ob 14. 
uri, se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor je 
predviden prihod v poznih večernih urah. 

Sremska Mitrovica

Skopje

Ohrid Skadar

Drač Međugorje



Albanija, Drač

PREMIUM FINESSE HOTEL  PREMIUM BEACH HOTEL 

Lokacija ob morju in zaveza verige glede vzdrževanja storitev na zelo visokem nivoju ju postavlja na sam vrh albanskih 
nastanitvenih objektov. Hotela ponujata idealno mešanico odlične lege, plaže, mnogih bazenov, restavracij (ki ponujajo 
domačo in mednarodno kuhinjo) ter pestro ponudbo dodatnih storitev. Z vsem tem skušajo gostom prikazati pravi obraz 
albanskega gostoljubja.

Lokacija: v zgodovinskem in letoviškem mestu Golem med Tirano in Dračem. 
Sobe: sodobno opremljene in prostorne sobe; TV, klimatska naprava, mali hladilnik, sef, grelnik vode za pripravo kave ali čaja, brezplačen WiFi, kopalnica 
(kad ali tuš, sušilnik za lase), balkon/terasa.   
Dodatne storitve v hotelu (doplačilo na recepciji): fitnes center, lepotni in masažni center … V okolici hotelov velika izbira barov, restavracij in 
raznovrstnih trgovin.  
Storitev: samopostrežna zajtrk in večerja z vključeno eno pijačo ob večerji (kozarec vina, piva ali brezalkoholne pijače). Jedilniki so mešani - mednarodni 
in lokalni. Možnost doplačila za »All Inclusive« (dodatno vključeno kosilo ter brezalkoholne in lokalne alkoholne pijače iz ponudbe hotela).
Plaža, bazeni in ostale aktivnosti: hotelska lepo urejena peščena in prodnata plaža z lahkim dostopom v morje. Na plaži gostom hotela pripada en 
senčnik in dva ležalnika na sobo. Položaj je določen in razporejen s strani hotela. Hotela imata bazenski kompleks z notranjim in več zunanjimi bazeni ter 
barom. Za goste hotela so senčniki in ležalniki ob bazenu brezplačni.  Možnost izposoje brisač (ob izposoji je potrebno plačati varščino).
Spletna stran: www.premiumgrouphotels.com



O R G A N I Z I R A N I  I Z L E T I
V  Č A S U  P O Č I T N I C  V  D R A Č U

TIRANA – prestolnica dežele | poldnevni izlet
Po zajtrku vožnja do Tirane.  Po prihodu v mesto 
sv. maša v katoliški  katedrali mesta. Po maši 
sledi spoznavanje albanske prestolnice. Mesto 
lahko očara ali razočara s svojimi modernimi 
zgradbami in trgovskimi središči. Njim ob bok 
se postavljajo barvite stare stavbe, ki zakriva-
jo toga in siva pročelja preteklosti. Ogledali si 
bomo najpomembnejše znamenitosti: Sken-
derbegov trg, mošeja Ethem Bega, urni stolp, 
zgradba Centralnega komiteja, Skenderbegov 
spomenik in ostalo. Nekaj prostega časa in po-
poldne vožnja nazaj do hotela.

BERAT IN APOLLONIA – neizbrisani priči 
plemenite zgodovine | celodnevni izlet  
Po sv. maši se zapeljemo do Unescovega 
spomenika in sicer do mesta tisočerih oken – 
Berat. Mesto je pravzaprav v celoti muzej in 
velja za enega najlepših in najslikovitejših mest 
v Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjava, muzej 
Onufri (nekdanja katedrala, v kateri je danes 
urejen muzej, posvečen enemu najslavnejših 
albanskih slikarjev iz 16. stoletja). Mesto slovi 
tudi po odličnih domačih specialitetah. Nekaj 
prostega časa in vožnja do antičnega mesta 
Apollonia. Mesto so ustanovili Grki iz Korinta, 
najbolj se je razcvetelo v času Rimljanov, ko je 
veljalo za kulturno in umetniško središče Ilirije, 
danes pa je eno najpomembnejših arheoloških 
najdišč na tem področju. Povratek v hotel. 

KRUJE IN DRAČ – pot po Skenderbegovi 
dediščini | poldnevni izlet 
Po sv. maši vožnje do Kruje, prve avtonomne 
pokrajine albanske države v srednjem veku. 
Mesto se kot orlovo gnezdo dviguje nad prio-
balno ravnino. Lega nam hitro da vedeti, zakaj je 
otomanskim vojakom spodletelo zavzetje tega 
mesta, s katerega je Skenderbeg vodil upor al-
banskih plemičev. Sprehod skozi stari bazar, kjer 
je polno obrtniških ročnih delavnic do trdnjave 
in muzeja Skenderbega, ki velja za očeta alban-
skega naroda. Nekaj prostega časa in povratek 
proti Draču. Postanek za ogled tega čudovitega 
mesta, ki je že v antiki  tekmovalo za status naj-
pomembnejšega pristanišča na tem območju. V 
moderni dobi je postal eno glavnih gospodarskih 
in političnih središč Albanije. O njegovi dolgi 
zgodovini pričajo rimski amfiteater, ostanki be-
neškega obzidja in več. Nekaj prostega časa za 
sprehod ob obmorski promenadi ali krajši oddih 
v kateri izmed številnih mestnih kavarnic. Sledi 
ogled in pokušina konjaka Skenderbeg v največji 
lokalni destilarni. Po pokušini možnostjo nakupa 
v trgovini destilarne. Povratek v hotel, večerja in 
prenočevanje. 



CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu iz različnih krajev v Sloveniji*, vse cestnine in parkirnine, 1 x polpenzion 
(brez vključene pijače) v dvoposteljni sobi v hotelu 3-4* v Srbiji, 1 x polpenzion (brez vključene pijače) v dvoposteljni sobi v hotelu 3-4* na obali Oh-
ridskega jezera, 6 x polpenzion z vključeno eno pijačo (kozarec vina, piva ali brezalkoholne pijače) ob večerji v dvoposteljni sobi predvidoma v hotelu 
5* v Draču, 1 x polni penzion (brez vključene pijače) v dvoposteljni sobi v hotelu 3-4* v Međugorju, zunanje oglede po programu, ogled samostana Sv. 
Nauma (vključuje vožnjo z ladjico in vstopnino v samostan), izlet iz Drača v Tirano, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Vzajemna, 
slovensko spremstvo in stroške lokalnega vodenja, kjer je to potrebno, ter organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): administrativni stroški prijave 20 EUR/prijavo, enoposteljna soba v hotelu 385 EUR/osebo, 6 x »All Inclusive« v 
hotelu v Draču 90 EUR/osebo v dvo ali več-posteljni sobi (obvezno za vse goste v sobi), 6 x »All Inclusive« v hotelu v Draču 168 EUR/osebo v eno-
posteljni sob, zavarovanje rizika odpovedi v višini približno 4,2 % cene aranžmaja. 
MOŽNA DOPLAČILA (na potovanju): organizirana dodatna izleta (Kruje in Drač, Berat in Apollonia), morebitne ostale vstopnine na poti, ostalo, kar 
ni navedeno v postavki cena vključuje.
POPUSTI (cene za otroke) otrok do 5,99 let v sobi z dvema odraslima 555 EUR, dva otroka do 5,99 let v sobi z dvema odraslima 742 EUR, otrok do 
11,99 let v sobi z dvema odraslima 742 EUR, prvi otrok do 5,99 let in drugi otrok do 11,99 let v sobi z dvema odraslima: 742 EUR

ODHOD: 20. 6. 2022
ČAS POTOVANJA: 10 dni/9 noči  
PRODUKT: ROALBA

Cena na osebo:
pri udeležbi najmanj 42 oseb
v enem avtobusu            849 €    

Pridržujemo si pravico do spremenjenega zaporedja ogledov zaradi odpiralnih časov in logistike. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so 
sestavni del programov in so objavljeni ter splošno dostopni na spletnem naslovu www.kompas.si.
Program je sestavljen po pogojih na dan 25. 2. 2022. Izvedba se lahko spremeni v skladu z omejitvami, vezanimi na epidemijo covida-19 v terminu izvedbe 
programa.
Glede na trenutne pogoje v državah na poti je pričakovati, da bo v času našega odhoda potrebno izpolnjevati COVID pogoj PCT (prebolelost, cepljenje ali 
test). Upoštevajoč, da se pogoji ves čas spreminjajo, vas bomo o konkretnih pogojih vstopa obvestili bližje datumu našega odhoda.
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali 
do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število 
potnikov, potrebno za izvedbo programa.
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*ODHODNA MESTA AVTOBUSOV 
• ŠTAJERSKA/Maribor, Celje 
• GORENJSKA/Kranj, Škofja Loka 
• PRIMORSKA/Nova Gorica, Koper, 

Ajdovščina 
• NOTRANJSKA/Postojna, Logatec 
• OSREDNJA SLOVENIJA/Ljubljana, Domžale, 

Vrhnika 
• DOLENJSKA/Novo mesto, Brežice
*Minimalno število potnikov s posameznega 
odhodnega mesta je 20. V primeru manjšega 
števila potnikov bo odhod samo iz Ljubljane.

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
z asistenco v tujini je pripravljeno v sodelovanju 
z zavarovalnico Vzajemna.

ODPOVED POTOVANJA – STROŠKI 
ODPOVEDI 
• do 45 dni pred potovanjem administrativni 

stroški odpovedi (ASO) 20 EUR in 170 EUR 
za obvezne hotelske stroške odpovedi, 

• od 45 do 31 dni pred odhodom ASO 20 EUR 
in 340 EUR za obvezne stroške odpovedi, 

• od 30 do 10 dni pred odhodom ASO 
20 EUR in 510 EUR za obvezne stroške 
odpovedi, 

• od 10 do 1 dan pred odhodom ASO 20 EUR 
in 680 EUR  za obvezne stroške odpovedi,

• odpoved na dan odhoda ali neudeležbe 
brez odpovedi 100 % cene aranžmaja in 
ASO 20 EUR.

Za prijave pokličite našo telefonsko številko: 01 2006 111

Izvajalec programa je KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana, sektor POTOVANJA, Ljubljana.


