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Itinerário:

1º Dia – 30 Junho (Qui.) – LISBOA / FRANKFURT / TIRANA
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida. Assistência nas formalidades
de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem e partida às 12h05
em voo regular Lufthansa com destino a Tirana (escala em Frankfurt das 16h05 às 20h30).
Chegada pelas 22h35. Assistência e transporte para o Hotel Sky2 4* e alojamento.

2º Dia – 01 Julho (Sex.) – TIRANA / SHKODRA / KRUJA / TIRANA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, partida para Shkodra, a cidade mais
importante no Norte da Albânia. Visita ao Castelo de Rozafa, onde poderá apreciar belíssimas
vistas sobre a área envolvente. Continuação em direcção a Kruja, o centro da resistência
albanesa contra os turcos, sob a liderança do herói nacional albanês, Scanderbeg. Visita ao
Museu Skanderbeg, e ao “Bazar Antigo”, onde poderá encontrar peças de artesanato de
qualidade singular. Almoço em restaurante local durante as visitas. Ao final da tarde, regresso a
Tirana. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia – 02 Julho (Sáb.) – TIRANA / DURRES / ARDENICA / APOLLONIA / VLORA
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Durres, cidade portuária nas margens do
Adriático. Visita da cidade, incluindo as antigas muralhas medievais e o anfiteatro romano.
Continuação para Ardenica, onde se encontra um mosteiro medieval ortodoxo do século XIII,
rodeado por muros de pedra, ao qual se dá o nome de “Castelo Myzeke”. Dentro do mesmo
mosteiro, visitaremos a capela da Santíssima Trindade, que se situa ao lado de um templo
pagão dedicado a Artemis, e a Igreja de Santa Maria, que contém importantes frescos do
século XVIII. Almoço em restaurante local. Após o almoço, seguiremos com a visita a Apollonia,
uma cidade florescente dos tempos romanos, fundada no século 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. Continuação para
Vlora, a cidade onde foi declarada a independência da Albânia. Instalação no Hotel Bologna 4*.
Jantar e alojamento.

4º Dia – 03 Julho (Dom.) – VLORA / RIVIERA ALBANESA / BUTRINT / SARANDA / GJIROKASTER
Após o pequeno-almoço, saída para Saranda, e durante o percurso, teremos oportunidade de
contemplar algumas das paisagens mais espectaculares da Riviera Albanesa, com o mar jónico
ao fundo. Paragem no Parque Nacional de Llogara para apreciar a sua magnífica paisagem e
saborear um dos seus produtos locais (iogurte com mel e nozes). Continuação com visita das
aldeias costeiras como Dhermi e Himara. Continuação em direcção a Butrint e almoço em
restaurante local. Após o almoço, visita da cidade de Butrint, caracterizada pelo seu vasto
património arqueológico e classificada pela UNESCO como Património da Humanidade. Aqui
encontrará evidências arqueológicas representativas das diferentes civilizações que por ali
passaram e que fizeram desta cidade uma importante descoberta no Mediterrâneo. Butrint
encontra-se enquadrada numa belíssima península por entre vegetação densa, oferecendo aos
seus visitantes muito mais do que antigas ruínas. Alojamento em Gjirokaster no Hotel Cajupi 4*.
Jantar e alojamento.
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5º Dia – 04 Julho (Seg.) – GJIROKASTER
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de Gjirokaster, classificada como Património da
Humanidade pela UNESCO – fruto da sua peculiar arquitectura, e à famosa Nascente do Olho Azul
(breve paragem), um lugar de uma beleza impressionante localizado 36 kms a sul da cidade. Em
Gjirokaster, visita do Castelo Medieval, outrora usado como prisão política durante o regime
ditatorial comunista, e ao Museu Etnográfico da cidade, lugar de nascimento do ditador Enver Halil
Hoxha. Almoço tradicional em restaurante local durante as visitas. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia – 05 Julho (Ter.) – GJIROKASTER / BERAT
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Berat, uma das mais antigas e belas cidades da
Albânia, conhecida como a “cidade das mil janelas” e cujo centro histórico é também Património da
Humanidade pela Unesco. Almoço tradicional em restaurante local. Visita ao Castelo de Berat que
apresenta uma particularidade de enorme interesse: à semelhança dos seus ancestrais, parte da
população desta cidade reside nas casas tradicionais contidas pelas muralhas. Neste espaço terão
sido edificadas cerca de 40 igrejas, das quais 7 subsistem até aos nossos dias. Continuação com
visita ao Museu Onufri, sediado numa das igrejas e cujo nome remete para um ícone da pintura
albanesa durante o século XVI e onde poderá admirar muitas das maravilhosas obras deste artista.
Jantar e alojamento no Hotel Grand White City 4*.

7º Dia – 06 Julho (Qua.) – BERAT / ELBASAN / SVETI NAUM / OHRID
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, saída em direcção a Ohrid, uma bela
cidade declarada Património da Humanidade pela UNESCO, situada nas margens do lago. Ao longo
do caminho, visitaremos o Mosteiro de São Naum construído no século X e situado num belo
espaço paisagístico. Continuação para Ohrid, cidade de forte influência otomana, onde poderemos
passear e conhecer a igreja de St. Sofia, ou a antiga universidade fundada no século IX. Almoço em
restaurante local. Após o almoço, visita da cidade de Ohrid. Passeio em lanchas pelas águas
cristalinas das nascentes do Drim Negro.
Instalação no Hotel Belvedere 4*. Jantar e alojamento.

8º Dia – 07 Julho (Qui.) – OHRID / BITOLA / HERACLEA LYNKESTIS / OHRID
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída em direcção a Bitola, cidade de influência
otomana situada perto da fronteira com a Grécia. Chegada e visita a pé da “cidade dos cônsules”
passeando pela sua famosa rua pedonal Shirok Sokak com a suas casas elegantes e onde se
encontram os edifícios mais emblemáticos como a Torre do Relógio, as suas mesquitas e o bazar
otomano. A poucos quilómetros de Bitola, encontra-se 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 como as termas, o teatro, além de uma série de
basílicas com mosaicos interessantes. Almoço durante as visitas. Regresso a Ohrid e restante da
tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

9º Dia – 08 Julho (Sex.) – OHRID / STRUGA / TIRANA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, saída para Tirana. Durante o percurso
podemos fazer uma breve paragem em Struga com algum tempo livre. Continuação para Tirana e
visita panorâmica da capital da Albânia com a sua mesquita de Et’hem Beu do séc. XVIII, o bairro
burguês Blloku 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. Almoço
durante as visitas. Instalação no Hotel Sky2 4*. Jantar e alojamento.
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PREÇOS POR PESSOA Valor Base Taxas Valor Total

Quarto Duplo 1. 376 € 192 € 1.568 €

Suplemento Quarto Individual 196 €

Serviços Incluídos:
✓ Passagem aérea em voo regular Lufthansa para o percurso Lisboa / Frankfurt / Tirana / Frankfurt / Lisboa, com direito ao 

transporte de 1 peça de bagagem até 23 Kgs;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aproximado de 192€ (valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ 9 noites de alojamento nos hotéis de 4* mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa como descrito no itinerário, no total de 16 refeições;
✓ Visitas e excursões em autocarro de turismo de acordo com o itinerário, durante todo o circuito;
✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito; 

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa;

✓ Serviço de bagageiros nos hotéis;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 06.08.2021;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não Incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuadas durante a 

estadia, tais como bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc..

Documentos obrigatórios (para passageiros de nacionalidade portuguesa):
✓ 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).

10º Dia – 09 Julho (Sáb.) – TIRANA / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte para o aeroporto de Tirana, formalidades de embarque e partida às 13h35
em voo regular da Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Frankfurt das 15h55 às 20h00).
Chegada a Lisboa pelas 22h00.
FIM DA VIAGEM
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 1 Janeiro’22: 65€ por pessoa; de 02 Janeiro’21 a 31 Março’22: 20% do valor da viagem; de 01 a 17
Abril’22: 50% do valor da viagem; de 18 Abril’22 a 29 Maio’22: 70% do valor da viagem; a partir de 30 Maio’22 ou não comparência à data de partida:
100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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