
 

 
Albània, Macedònia i Kosovo  
Del 20 al 29 de juny 2018 

 

 
Bal Kan, mel i sang. Així anomenaren els turcs a les terres muntanyoses que separen Grècia 
d’Àustria i d’Itàlia, els Balcans. Una terra dolça com la mel, de paisatges sorprenents, banyada 
per grans llacs i rius. Una terra colpida per la història, de gent rebel i lluitadora. Els Balcans són 
el bastió d’Europa, les muralles que defensen el continent, plens de fortaleses, ciutats 
històriques, monestirs ortodoxes i mesquites. Però els Balcans són també una terra de pas, de 
cristians i musulmans, de basars i de teatres, d’alts cims i llargues platges, una terra que ens 
atrau sempre pel seu magnetisme, per la seva bellesa i per la seva història! 

El Club del Viatger us proposa un atractiu viatge per tres dels països més desconeguts dels 
Balcans; Albània, Macedònia i Kosovo! Un viatge que començarà a Albània, l’antiga terra dels 
il·liris, per descobrir-ne algunes de les seves viles més interessants, com Berat i Tirana, així com 
els seus impressionants paisatges rurals i muntanyosos. Continuarem posteriorment a la 
religiosa Macedònia, esquitxada per centenars de monestirs ortodoxos i banyada per les blaves 
aigües del llac Ohrid i arribarem finalment a Kosovo a través d’impressionants paisatges, per 
descobrir Pristina, la seva capital, un mosaic cultural i religiós!  

Endinsa’t amb nosaltres a tres països sorprenents, descobreix els paisatges dels Balcans a 
través d’aquesta bella ruta panoràmica a través d’Albània, Macedònia i Kosovo i deixa’t 
sorprendre per una societat canviant, que es modernitza a marxes forçades i que ens acollirà, de 
ben segur, amb els braços oberts! 
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Itinerari 

Volem Barcelona a Tirana – Dimecres, 20 de juny  

De matinada, sortida en autocar des dels diversos punts de recollida cap a la Terminal T-1 de l’aeroport de 
Barcelona per volar cap a Tirana, capital d’Albània amb la companyia Lufthansa i fent un canvi d’avió a Frankfurt. 
Aterrarem a les 12,50 h, ens trobarem amb el nostre autocar privat i guia local i ens traslladarem cap al nostre 
hotel de 5* al centre de la ciutat. Després de deixar les maletes a l’hotel sortirem a passejar pel centre històric 
de Tirana. La capital d’Albània es considera una ciutat relativament moderna, fundada el 1614 pel general otomà 
Suleiman Paixà Berkin-zade, va mantenir-se fins al segle XX com una petita ciutat de mercat enmig d’una basta 
zona rural. La nostra visita ens permetrà conèixer els vestigis més antics de la ciutat, com el Museu Nacional, la 
Catedral Ortodoza i l’Antiga Mesquita del segle XVIII, situada al centre de la ciutat, al costat de la torre del rellotge 
i de l’Òpera d’Albània. Passejarem també per la zona més representativa de l’Albània feixista, en temps de 
Mussolini, i de l’Albània comunista, amb els seus grans edificis elegants de formigó i la Piràmide de Tirana. Al 
vespre gaudirem d’un bon sopar a un restaurant tradicional. Allotjament a l’hotel.  

Tirana - Berat – Tirana – Dijous, 21 de juny  

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar cap a la població de Berat, coneguda com “la ciutat de les cent finestres” 
per la seva aparença. A causa de la seva protecció, els barris històrics van ser protegits de la construcció de 
nous edificis i conserva perfectament moltes de les seves cases històriques, mesquites, esglésies i el castell. El 
conjunt de Berat forma part del Matrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Iniciarem la nostra visita coneixent la 
zona del castell, al barri de Kala, i les seves vistes sobre la vall. Visitarem també el Museu de la Iconografia 
d’Onufri, cèlebre pintor d’icones bizantines, accedirem a la catedral de l’Assumpció de la Mare de Déu, veurem 
la Mesquita Vermella i l’Església de la Trinitat.   Després de visitar la fortalesa, visitarem el barri històric de 
Mangalemi i el Museu Etnogràfic Nacional, situat a una de les cases més característiques i interessants del poble. 
Creuarem el pont sobre el riu Osumi, de 1780, i accedirem, finalment, al barri de Gorica. Dinar a un restaurant 
local. A la tarda tornarem cap a Tirana on soparem a un bon restaurant al centre de la ciutat. Allotjament a l’hotel. 

Tirana - Llac d’Ohrid – Divendres, 22 de juny 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al llac d’Ohrid, tot creuant les cadenes muntanyoses que separen Albània de 
Macedònia. El llac d’Ohrid és un dels llacs més profunds i antics d’Europa, preservant un ecosistema propi que 
acull a més de 200 espècies endèmiques. El llac ha estat declarat Patromoni de la Humanitat per la Unesco per 
la seva importància natural i cultural. Un cop arribem al llac, ens instal·larem al nostre bell hotel de 4 estrelles, 
davant el llac, i anirem a dinar a un bon restaurant de la ciutat d’Ohrid. Després de dinar visitarem la vila d’Ohrid, 
considerada la Jerusalem dels Balcans per la seva gran quantitat d’esglésies. Farem un inspirador recorregut 
pel costat del llac, tot descobrint els estrets carrerons empedrats del tur´-o d’Ohrid i les seves belles esglésies 
bizantines, fins arribar a la fortalesa de Samoil i al penya-segat de St. Jovan Kaneo, el més pintoresc de la zona. 
Al vespre soparem a base d’especialitats culinàries de Macedònia. Allotjament a l’hotel d’Ohrid. 

Llac d’Ohrid - Monestir de Sant Naum i Kuratica – Dissabte, 23 de juny 

Esmorzar a l’hotel. Avui descobrirem els secrets i tresors que amaga el llac d’Ohrid, tot navegant per les seves 
aigües i arribant fins a l’altre costat. Pujarem al vaixell i navegarem fins al monestir de Sant Naum, abans però i 
durant la travessa en vaixell podrem gaudir de les vistes als penya-segats rocosos i al Parc Nacional de Galicica 
a les costes del llac. L’església de Sant Naum es troba en una localització privilegiada, damunt d’una gran roca 
que sobresurt sobre el llac, envoltada de boscs frondosos i nombroses fonts d’aigua. El complex monàstic de 
Sant Naum va ser construït a partir del segle X pel monjo homònim. Els macedonis creuen poder encara escoltar 
els batecs de cor del sant tot pressionant una orella al taüt de pedra que hi ha dins l’església. Sant Naum i Sant 
Climent foren ambdós aprenents del monjo Ciril, fundador de l’escriptura ciríl·lica.  Després ens dirigim cap al 
poble de Trpejca. Degut a la seva ubicació entre les roques, aquest petit poble de pescadors ha aconseguit 
preservar el seu encant i escapar de la massificació turística. Dinar a un bon restaurant local i retorn al llac 
d’Ohrid per anar fins al poble de Kuratica on podrem descobrir la vida tradicional de Macedònia i gaudir d’un 
ambient rural i muntanyenc. Sopar a una casa etno-familiar on gaudirem de la cuina casolana i local de la millor 
qualitat tot celebrant la nit de Sant Joan! Tornada a l'hotel d’Ohrid. 
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Regió De Prespa – Diumenge, 24 de juny 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la regió de Prespa, caracteritzada per la seva situació entre dos grans llacs 
d’aigua dolça compartits per Albània, Grècia i la República de Macedònia. Visitarem en primer lloc el monestir 
de Kurbinovo i l’església dedicada a Sant Jordi, situada prop del pintoresc poble de Kurbinovo, abraçat per la 
Muntanya Pelister. Destaquen especialment els frescs que conté aquesta església i que, juntament amb els de 
l’església de Sant Pantelemó, prop de Skopje, representa un dels exemples més originals i importants de la 
pintura bizantina. Podrem observar a una de les façanes del monestir, restes visibles dels grans frescs amb 
representacions de personatges femenins i masculins.  Posteriorment ens traslladarem al poble de Ljubojno, 
típicament muntanyenc i seguirem cap al poble de Brajchino que ha mantingut el seu caràcter tradicional i 
alberga l’antic monestir centenari de Sant Petka a més de cinc esglésies històriques, una d’elles cavada a la 
roca. El poble també és conegut per la seva rica arquitectura. Dinarem a un fantàstic restaurant local a base de 
cuina tradicional. A la tarda tornarem cap a Ohrid on soparem a un restaurant local i ens allotjarema al nostre 
hotel. 

Ohrid - Heraclea Lyncestis - Dihovo – Skopje – Dilluns, 25 de juny 

Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a la capital de Macedònia, Skopje. La nostra primera parada serà el 
jaciment arqueològic d’Heraclea Lyncestis, una antiga ciutat macedònia, fundada per Felip II de Macedònia, pare 
d’Alexandre Magne, a mitjans del segle IV aC i anomenada en honor de l’heroi grec Heracles a la terra de 
Lyncestis, que significa "la terra del linx" en grec. El jaciment és famós pels seus meravellosos mosaics, l’antic 
teatres i els banys romans. Després d’aquesta interessant visita, continuarem fins al pintoresc poble de Dihovo, 
situat al peu de la muntanya de Pelister en un entorn de pau i natura. Serà aquí on realitzem una activitat 
interessant i emocionant, una classe magistral d’apicultura!  Dinar a un restaurant- casa familiar a la regió de 
Pelister i continuació, posteriorment, cap a Skopje, on hi arribarem al vespre. Sopar tradicional acompanyats 
d’un fantàstic espectacle folklòric. Allotjament a un magnífic hotel de 5 estrelles al centre de la ciutat.  

Skopje - Canyó de Matka - Monestir de Sant Pantelemó – Skopje – Dimarts, 26 de juny  

Esmorzar a l’hotel i trasllat cap a una de les meravelles naturals de Macedònia, el Canyó de Matka, molt popular 
per als turistes i considerat el llac artificial més antic del país, on es poden trobar diverses espècies endèmiques, 
sobretot, de papallones. Realitzarem un sorprenent i agradable passeig en barca al llarg del llac que pren la 
forma d’un congost degut a les altes muntanyes que l’envolten. Dinarem a un restaurant local. A la tarda visitarem 
el famós monestir bizantí de Sant Pantelemó, del segle XII i les seves pintures i ens traslladarem posteriorment 
a Skopje per a dur-hi a terme una completa visita panoràmica que ens permetrà recórrer el centre de la ciutat, 
visitar el seu Vell Bazar, el més gran dels Balcans i el famós pont de pedra sobre el riu Vadar a més de la fortalesa 
d’Skopje. La ciutat d’Skopje, amb mig milió d’habitants, és la ciutat més important de Macedònia i actiu centre 
industrial, cultural i econòmic del país. Va ser fundada al segle III aC pels dàrdans i posterior capital de la 
província romana de Dardània amb el nom de Scupi. Durant tota l’Edat Mitjana fou una ciutat bizantina fins que, 
el 1389 els turcs otomans la conqueriren fins que el 1912 els servis l’ocuparen i integraren al Regne dels Serbis. 
La ciutat ha estat històricament una mescla de cultures i religions, on hi han conviscut jueus, musulmans i 
cristians.  Sopar a un restaurant local. Allotjament al nostre hotel d’Skopje. 

Skopje - Monestir de Gracanica – Pristina – Dimecres, 27 de juny 

Esmorzar a l'hotel i sortida en autocar i en direcció a Kosovo. Durant la nostra ruta podrem gaudir dels paisatges 
muntanyosos de la regió i aturar-nos a visitar el Monestir de Gracanica, del segle XIII, obra mestra de 
l'arquitectura bizantina tardana que ens captivarà per la seva decoració. Dinarem a un restaurant local proper al 
monestir i continuem posteriorment la nostra ruta cap a Pristina, la capital de Kosovo. Un cop arribem a Pristina 
ens traslladarem al nostre hotel de 5* i situat al centre de la ciutat. Després d’instal·lar-nos-hi, sortirem plegats 
amb el guia local per fer un recorregut per la ciutat, tot coneixent la catedral catòlica i descobrint la part moderna 
i antiga de la ciutat. La catedral és una església ortodoxa sèrbia del segle XVIII, que comparteix la seva situació 
al centre amb diverses mesquites i d’altres edificis històrics. La ciutat de Pristina compta amb més de mig milió 
d’habitants. La seva història ens parla d’una ciutat que ha estat lloc de pas de nombrosos comerciants i exèrcits. 
Una ciutat que ha aparegut i desaparegut en més d’una ocasió, una ciutat otomana disputada per serbis i armenis 
i que visqué el seu principal creixement durant la segona part del segle XX, essent ara, de nou, una ciutat pacífica 
i en vies de desenvolupament econòmic i cultural. Sopar a un restaurant tradicional i allotjament a l’hotel.  
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Pristina - Monestir de Visoki Decani - Prizren – Pristina – Dijous, 28 de juny 

Esmorzar a l'hotel i sortida en autocar fins arribar al magnífic Monestir de Visoki Decani, situat a la pintoresca 
vall del riu Bistrica, envoltat de muntanyes i boscos. Visoki Decani és el monestir medieval més gran i més ben 
conservat del país i ens recorda encara a dia d’avui la seva història com a centre espiritual, artístic i intel·lectual. 
Malgrat el monestir va patir importants danys degut a l'ocupació turca, l'església ha estat completament 
conservada amb els seus bells frescs del segle XIV. A l'actualitat, una germandat de 30 membres viu al monestir 
i segueix la tradició monàstica, amb la realització de diverses activitats com la talla de fusta, la pintura d'icones 
i publicació de llibres. Després de la visita, anirem cap a la ciutat de Prizren, encantadora vila de mesquites i 
monestirs que data del segle XIV i que disposa del nucli antic més ben conservat del país, essent sovint 
coneguda com la capital cultural de Kosovo. Dinar a un bon restaurant local i, a continuació, visita de l’Antic 
Bazar de Prizren. A mitja tarda tornarem cap a Pristina on farem el sopar de comiat i ens allotjarem al nostre 
hotel. 

Pristina - Volem de retorn a Barcelona – Divendres, 29 de juny  

Esmorzar a l'hotel i temps lliure per fer un darrer passeig per la ciutat de Pristina fins a l’hora de traslladar-nos 
cap a l’aeroport per volar a les 13,05 h amb la companyia Adria Airways fins a Munic per enllaçar ràpida i 
còmodament amb el vol de Lufthansa cap a Barcelona on aterrarem a les 17,40 h.  Després de recollir els 
equipatges, l’autocar del Club del Viatger ens estarà esperant per acompanyar-nos de tornada als punts de 
trobada del primer dia.  

Aquest viatge inclou 

 Berenar previ al viatge per conèixer els companys, rebre l’itinerari definitiu i conèixer al guia acompanyant del Club 
del Viatger. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Recollida en autocar des dels diversos punts acordats al Maresme, Barcelona i Vallès 

 Vols Barcelona -Tirana i Pristina-Barcelona via una ciutat europea amb les seves taxes  

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge 

 Guies locals castellanoparlants durant tota l’estada 

 Totes les visites i entrades especificades segons l’itinerari 

 Passeig en vaixell pel Llac Ohrid 

 Passeig en barca pel Canyó de Mataka 

 2 nits d’allotjament a un hotel de 5* a Tirana 

 3 nits d’allotjament a un hotel de 4* a Ohrid 

 2 nits d’allotjament a un hotel de 5* a Skopje  

 2 nits d’allotjament a un hotel de 5* a Pristina  

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge des del sopar del primer dia fins l’esmorzar del darrer.  

 Begudes incloses durant els àpats (aigua i refresc o copa de vi) 

 Una representació de dansa folklòrica a Skopje 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 Obsequi del Club del Viatger per a cada habitació 

 Organització de trobada amb dinar o sopar post-viatge amb obsequi d’un àlbum de fotos representatiu. 
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 Un arbre per viatger de manera que contribuïm tots plegats a mitigar els efectes nocius per al medi ambient que 

suposa la pràctica del turisme 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança opcional d’anul·lació que es pot adquirir al Club del Viatger amb un cost addicional de 85 € per persona 

 

Preus 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………::::…………….  270 € 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  2.695 € 

Nota important 

En aquest viatge es surt de la zona Schengen i, per tant, cal el passaport vigent. 

Els serveis turístics reservats per aquest viatge (hotels, restaurants, autocar, etc.) son sempre d’entre els millors 
disponibles per grups però volem ressaltar que les qualitats “reals” són sempre inferiors a les que estem acostumats a 
l’Europa occidental. 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


