AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

GRUPO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA
VIAGEM À ALBÂNIA E MACEDÓNIA
DE 25 SETEMBRO ATÉ 04 DE OUTUBRO DE 2022

Itinerário:
1º Dia – 25 Setembro (Dom.) – LISBOA / FRANKFURT / TIRANA

Especial Reservas
Até 29 Abril 2022
Desconto
70€/pessoa

Comparência junto do balcão exclusivo para o Grupo, nas Chegadas do Terminal 1 do aeroporto de Lisboa,
para assistência no embarque pelo Guia que vos acompanhará durante toda a viagem. Formalidades de
embarque e partida com destino a Frankfurt. Chegada e novas formalidades de trânsito para embarque
Chegada a Tirana, assistência e recepção pelo nosso representante local e transporte em autocarro privativo,
com Guia local (em português/espanhol) ao hotel no centro da cidade.
Chegada ao hotel e distribuição dos quartos e alojamento.
2º Dia – 26 Setembro (Seg.) – TIRANA / SHKODRA / KRUJA / TIRANA
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saída pelas 09h00 em direcção a Shkodra, a cidade mais importante
do Norte da Albânia. Visita ao Castelo de Rozafa, onde poderá apreciar belíssimas vistas sobre a área
envolvente, do topo duma colina a 130m do nível do mar, entre os rios Buna e Drin), que albergou a Igreja
de St.Estevão e depois no Império Turco a Mesquita Fatih Sultan Mehmet.
Continuação para Kruja, o centro da resistência albanesa contra os turcos, sob a liderança do herói nacional
albanês, Scanderbeg. Visita ao Museu Skanderbeg, um dos mais importantes museus da Albânia, criado na
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década de 1970 com inspiração nas tradicionais torres medievais de
pedra, da arquitectura romanesca albanesa. Veremos ainda o ‘Bazar
Antigo’, onde poderá encontrar peças de artesanato de qualidade singular.
Almoço em restaurante local a designar. Ao final da tarde, regresso a
Tirana. Jantar e alojamento.
3º Dia – 27 Setembro (Ter.) – TIRANA / DURRES / ARDENICA /
APOLLONIA / VLORA
Após pequeno-almoço buffet, saída pelas 09h00 em direcção a Durres, a
cidade mais antiga da Albânia (fundada pelos gregos em 627 a.C.),
visitando a muralhas medievais e o seu Anfiteatro Romano, edificado
pelo Imperador Trajano, sendo o maior de toda a Península Balcânica
(c/capacidade até 20,000 pessoas).
Seguiremos para Ardenica, visitando o famoso Mosteiro da Natividade
de Theotokos (chamado de ‘Castelo Myzeke’), sendo um mosteiro
bizantino ortodoxo do séc. XIII, que engloba a Capela da Santíssima
Trindade e a Igreja de Santa Maria com frescos do séc. XVIII. Almoço
em restaurante local.
De tarde passaremos por Apollonia, antiga e próspera cidade romana do
séc.VI a.C., que acolhia uma importantíssima escola de filosofia. No
entanto, após um enorme terramoto, tudo foi destruído e grande parte da
cidade está subterrada, apesar do trabalho de escavação. Continuaremos
para Vlora, a segunda maior cidade costeira, onde Ismail Qemali (líder do
Movimento Nacionalista Albanês), declarou a Independência da Albânia,
em 28/Nov./1912. Chegada ao hotel e distribuição dos quartos. Jantar e
alojamento.
4º Dia – 28 Setembro (Qua.) – VLORA/RIVIERA
ALBANESA/BUTRINT /GJIROKASTER
Após pequeno-almoço buffet no hotel e respectivo check-out, saída às
09h00 percorrendo das paisagens mais encantadoras da Rivieira Albanesa, sempre com o Mar Jónico como
fundo. Primeira paragem para visitar o Parque Nacional de Llogara, desfrutar da magnífica paisagem
natural envolvidos pela fauna e flora locais, bem como provar um produto local (iogurte com mel & nozes).
Seguiremos para Sul, atravessando pequenos vilarejos nos seus afazeres quotidianos, como Dhermi e
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Himara, chegando a Butrint, que foi uma cidade da Grécia Antiga e
posteriormente do Império Romano. Almoço em restaurante local.
De tarde visitaremos o Parque Arqueológico Kombëtar de Butrint,
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1992,
enquadrado em densa vegetação, onde encontramos as evidências
arqueológicas representativas de ambas as civilizações que por aqui
passaram e criaram esta importante cidade, estando a descoberto o
anfiteatro, os banhos públicos, uma capela do séc.V, uma basílica do
séc. VI, a Porta do Leão e um castelo medieval veneziano do séc. XIV,
sendo utilizado hoje em dia como o Museu do recinto. Chegada ao hotel
e distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.
5º Dia – 29 Setembro (Qui.) – GJIROKASTER
Após pequeno-almoço buffet no hotel, dia dedicado a esta cidade,
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, por ser um raro
exemplo de cidade otomana bem preservada, com as suas torres, seu
relógio, igrejas, fontes e claro o Castelo Medieval (que visitaremos,
juntamente com o Museu Etnográfico, local de nascimento do ditador
Enver Halil Hoxha), que chegou a funcionar como prisão no governo de
Ahmet Bey Zogu, aprisionando prisioneiros políticos durante o regime
comunista. Almoço em restaurante local. Veremos ainda a nascente do
Olho Azul (The Blue Eye) a sul da cidade. Jantar e alojamento.
6º Dia – 30 Setembro (Sex.) – GJIROKASTER / BERAT
Após pequeno-almoço buffet no hotel e saída pelas 09h00, em direcção
a Berat. Chegada ao final da manhã.
Almoço em restaurante local na parte antiga. De tarde faremos passeio
Guiado pela ‘cidade das mil janelas’, cujo centro histórico com o seu
Castelo, Igreja da Santíssima Trindade, os bairros com o seu típico
casario, são outro Património Mundial da Humanidade pela UNESCO,
sendo das cidades mais antigas da Albânia, edificada nas margens do
Rio Osum. Visita ao Museu Onufri, sediado numa igreja, cujo nome remete para um ícone da pintura
albanesa no séc. XVI, com a sua obra exposta. Jantar e alojamento.
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7º Dia – 01 Outubro (Sáb.) – BERAT / ELBASAN / SVETI NAUM / OHRID
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Leste num percurso de 3h, apenas com uma paragem técnica em
Elbasan (3ª maior cidade albanesa nas margens do Rio Shkumbin), pois temos de atravessar a fronteira,
entrando na Macedónia do Norte, chegando à região do Lago Ohrid, Património Natural-Cultural pela
UNESCO. Paragem no percurso para visitar o Mosteiro de S.Naum, construído no séc. X e mais tarde
destruído pelo Império Otomano no séc. XV e mais tarde reconstruído no estilo bizantino, sendo famoso
pelos frescos do séc. XIX, que preenchem a câmara do túmulo de St.Naum. Seguiremos para Ohrid, cidade
de forte influência otomana. Almoço em restaurante local de Ohrid. De tarde visitaremos o seu centro
histórico, bem como a igreja St.Sofia ou a antiga universidade fundada no séc. IX, terminando com um
passeio de lancha nas águas cristalinas das nascentes do Drim Negro. Check-in no hotel ao final da tarde.
Distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.
8º Dia – 02 Outubro (Dom.) – OHRID / BITOLA / HERACLEA LYNKESTIS / OHRID
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saída pelas 09h00 em direcção a Bitola, cidade de influência
otomana, situada perto da fronteira com a Grécia. Chegada, recepção pelo Guia local e visita pedestre à
chamada ‘cidade dos cônsules’, percorrendo a sua famosa rua pedonal Shirok Sokak, com as suas casas
elegantes, onde se encontram os edifícios mais emblemáticos como a Torre do Relógio, conhecida como
Saat Kula, sendo um marco de Bitola. A sua versão original data de 1664, quando era parte do Império
Otomano, sendo conhecida como Manastir e cuja lenda diz que os turcos recolheram 60,000 ovos das aldeias
vizinhas e misturam as cascas na argamassa da sua construção. Veremos ainda as suas mesquitas e o Bazar
Otomano. Almoço em restaurante local da cidade. De tarde visitaremos nos arredores de Bitola, o recinto
arqueológico de Heraclea Lynkestis, cidade fundada por Filipe II da Macedónia, pai de Alexandre o
Magno e que conserva nas suas ruínas vários monumentos da época romana, tais como, as Termas, o
Anfiteatro, para além de uma série de basílicas com interessantes mosaicos Regresso a Ohrid a meio da
tarde e algum tempo livre. Jantar e alojamento.
9º Dia – 03 Outubro (Seg.) – OHRID / STRUGA / TIRANA
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saída pelas 09h00 de regresso à fronteira albanesa, em direcção a
Tirana. Durante o percurso, breve paragem na agradável cidade de Struga, cidade costeira ao Lago Ohrid,
muito popular na época balnear. Será dado algum tempo livre para explorar a gosto pessoal. Continuaremos
para Tirana. Almoço em restaurante local. De tarde faremos uma visita panorâmica da capital da Albânia,
vendo a Mesquita Et’hem Beu do séc. XVIII, o Bairro Blloku da burguesia albanesa (onde viveu por mais de
40 anos a elite comunista) e o Santuário da Ordem Sufi Bektashi que se afasta do Islão tradicional e se
mistura com elementos judaicos e cristãos. Jantar e alojamento.
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10º Dia – 04 Outubro (Ter.) – TIRANA / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para actividades a gosto pessoal e os últimos souvenirs.
Formalidades check-out. Às 12h00 e após as formalidades de Check-Out, comparência no lobby do hotel e
transporte privativo ao Aeroporto de Tirana. Pelas 12h30, formalidades de embarque para Lisboa via
Frankfurt. Chegada pelas 22h00. FIM DA VIAGEM

PREÇOS POR PESSOA

Valor Base

Quarto Duplo

1.684 €

Suplemento Quarto Individual

210 €

Tranches:
Inscrição: 250 €
Até 25 Março – 450 €
Até 25 Maio – 650 €
Até 25 Junho – restante pagamento

Serviços Incluídos:


Passagem aérea (classe económica) em voos regulares LUFTHANSA, Lisboa-Frankfurt-TiranaFrankfurt-Lisboa.



Taxas de aeroporto, segurança e combustível (no valor de 202€ - em Fevereiro/22 (sujeito a
reconfirmação até à emissão), com franquia de transporte de 01 mala por passageiro, até 23kg em
porão e 8kg de mão.



Transporte Autocarro Privativo, Aeroporto / Hotel / Aeroporto e nas restantes actividades do
Circuito, segundo itinerário.



Alojamento em hotéis de 4 estrelas.



Pensão Completa, com 16 Refeições em hotel ou restaurante local (08 Almoços + 08 Jantares).



Serviço de bagageiros nos hotéis.



Guia oficial em espanhol/português, durante todo o Circuito (Albânia + Macedónia do Norte);



Entradas nos locais indicados conforme Programa.



Acompanhamento de guia português durante toda a Viagem.



Taxas hoteleiras, de serviço e IVA à taxa em vigor à data em Fevereiro 2022.



Oferta Mochila de Viagem, bolsa Documentação e guia de Viagem Digital.



Gratificações a Guias e Motoristas



Seguro de Viagem Plus com Cancelamento Antecipado (incluindo Covid-19).
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Serviços não incluídos:


Quaisquer extras/despesas de carácter pessoal, não mencionados como incluídos, tais como bebidas
às refeições, material audiovisual, telefonemas, lavandaria, excursões opcionais e outros serviços não
indicados como incluídos;

NOTA: Orçamento elaborado mediante Pré-Bloqueio aéreo na Lufthansa e hoteleiros efectuados ao
câmbio actual do U$Dólar, sendo por isso sujeito a reconfirmação até ao pagamento final, mediante
possível flutuação cambial e das taxas aeroportuárias, combustível e/ou outras!

Condições Seguro de Viagem:
O Novo Seguro de Viagem 2020 (Multiassistência Plus com Cancelamento de Viagem), para além das
coberturas habituais que foram reforçadas, já inclui coberturas de protecção médica face à Epidemia do
Covid19, cobrindo gastos médicos inerentes (inclusive realização de eventual teste extra na viagem e/ou
hospitalização); custos extra de hotel por eventual quarentena médica necessária, voo de repatriamento
urgente, gastos de cancelamento por ocorrer um teste positivo ao Covid19, nas 72h da viagem que o
impedem de viajar, etc, com os seguintes valores de Garantias Cobertas:


Assistência Médica & Sanitária - Portugal = até 100.000€ | Europa = até 500.000€ | Intercontinental
= até 1,000,000€;



Cancelamento ou Interrupção da Viagem - Portugal = até 1000€ | Europa = até 1500€ |
Intercontinental = até 3000€ (se por Covid19 = até 2000€)



Motivos de Força Maior * - Cancelamento da viagem até 3000€ | Regresso ao domicílio até 1000€ |
Extensão de alojamento até 700€

*Guerra, Invasão, Guerra Civil, Rebelião, Golpe de Estado, Insurreição, Revolução, Greves, Terrorismo,
Distúrbios e condições climáticas ou actos de natureza com consequência catastrófica (ex. incêndio,
inundação, terramoto, explosão, tsunami, erupção vulcânica, deslizamento de terras, avalanches, furacões,
ciclones ou tempestades, neve ou similares).

Condições de Cancelamento:


Entre 01 Abril – 31 Maio 2022 – 35€ gastos



Entre 01 Junho – 30 Junho 2022 – 50% gastos



Após 01 Julho 2022 – 100% gastos
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Voos previstos:
Voo

Data

Partida

Hora

Chegada

Hora

Duração

LH1779

25 Setembro 2022

Lisboa

14:20

Frankfurt

18:20

3h00

LH1714

25 Setembro 2022

Frankfurt

22:00

Tirana

23:40

1h40

LH1425

04 Outubro 2022

Tirana

14:50

Frankfurt

17:10

2h20

LH1496

04 Outubro 2022

Frankfurt

20:00

Lisboa

22:00

3h00

Hotéis previstos:


25 a 27 Setembro – Tirana - Hotel Lot Boutique 4*



27 a 28 Setembro – Vlora – Hotel Palace 4*



28 a 30 Setembro – Gjirokaster – Hotel Cajupi 4*



30 Setembro a 01 Outubro – Berat – Hotel Portik 4*



01 a 02 Outubro – Lago Ohrid – Hotel Su 4*



02 a 03 Outubro – Tirana - Hotel Lot Boutique 4*

Documentos obrigatórios:


Cartão de cidadão ou Passaporte válidos (apesar de oficialmente só ser necessário cartão de cidadão,
recomendamos fortemente o uso de passaporte nesta viagem, para não demorar os trâmites
fronteiriços);



Certificado Digital de Vacinação Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a actualizar mais
próximo da data).
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