VABIMO NA STROKOVNO EKSKURZIJO

VODNE PREGRADE ALBANIJE
ODHOD: 19. 10. 2022 ZVEČER
PROGRAM POTOVANJA:
1. DAN: Odhod avtobusa z dogovorjenega mesta v Ljubljani ob 20.uri in vožnja proti Dalmaciji.
2. DAN: OGLED VODNIH PREGRAD VAU I DEYES, DIGA E ZADEYES IN KOMANI
Nočna vožnja po Dalmaciji, čez dolino Neretve, ob obali do Dubrovnika in naprej skozi Črno goro,
ob Boki Kotorski skozi Budvo in Bar do mejnega prehodu Sukobin. V zgodnjih dopoldanskih urah
prihod v Skadar v Albaniji. Vožnja do vodnih pregrad Vau i Deyes in Diga e Zadeyes in ogled. Po
ogledu nadaljevanje potovanja do pregrade Komani in postanek za ogled. V kolikor bo čas
dopuščal, še vožnja z ladjo po jezeru Komani. Po ogledih avtobusni prevoz v Skadar, nastanitev v
hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: OGLED VODNIH PREGRAD SHKOPET IN ULEZ (ULZA) DRAČ (DURRES)
Po zajtrku vožnja proti jugu mimo mesta Lezhe do vodne pregrade Shkopet, sledi ogled. Nato
nadaljevanje potovanja do vodne pregrade Ulez (Ulza) in postanek za ogled. Popoldne prevoz do
hotela v Draču, nastanitev, večerja in prenočevanje.
4. DAN: TIRANA OGLED MESTA IN PREGRADE TIRANA – SKADAR – ČRNA GORA
Po zajtrku sledi proti Tirano, prvi postanek je ogled pregrade Tirana. Sledi srečanje predstavnikov
slovenskega SLOCOLD-a s predstavniki albanskega ALBCOLD-a. Za ostale udeležence
potovanja bo v tem času organiziran ogled mesta Tirane z lokalnim vodnikom. Popoldne povratek
skozi Skadar v Črno goro. Pred večerom prihod do hotela na Budvanski rivieri, v Budvi, Bečićih ali
okolici. Nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.
5. DAN: OGLED MOSTA NA PELJEŠAČ IN POVRATEK V LJUBLJANO
Po zajtrku vožnja do Tivta in ob Tivatskem in Hercegnovskem zalivu proti Hrvaški, s krajšim
postankom v mestu Ston. Sledi vožnja po novi hitri cesti po polotoku Pelješac do novega mostu
Pelješac. Postanek na počivališču pred mostom za ogled, nato nadaljevanje potovanja v dolino
Neretve in po avtocesti skozi Dalmacijo in Liko proti domu. Prihod v večernih urah.

CENA EKSKURZIJE: 365 EUR NA OSEBO pri minimalno 35 potnikih oz. 399 EUR NA
OSEBO pri minimalno 30 potnikih. Višina prispevka SLOCOLD za člane društva s plačano
članarino bo sporočena naknadno.
Rok za prijave: najkasneje do 30. 9. 2022, vendar priporočamo čimprejšnjo prijavo.
Prijave zbira: izr. prof. Andrej Kryžanowski, e-pošta: andrej.kryzanowski@fgg.uni-lj.si
Prosimo, da ob prijavi posredujete vse podatke, ki jih potrebujemo ob prestopu albanske meje z
avtobusom: Priimek, ime, datum rojstva, kraj rojstva, številko osebnega dokumenta s
katerim boste potovali, datum izdaje osebnega dokumenta, datum, do katerega osebni
dokument velja in narodnost.

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu z 2 voznikoma, cestne pristojbine in
parkirnine, nastanitev v hotelih 4* na bazi polpenzionov (večerje, prenočevanje, zajtrki) v hotelih v Skadru in
Draču v Albaniji in v hotelu 3*/4* v hotelu na Budvanski rivieri v Črni gori, ogledi vodnih pregrad v Albaniji po
vašem programu, ogled Tirane z lokalnim vodnikom, ogled Pelješkega mostu, DDV za avtobusni prevoz po
Sloveniji in Hrvaški ter stroške vodenja in organizacije potovanja.
Možna doplačila (ob prijavi): za dodatne oglede, gostinske storitve in vstopnine, ki niso navedene v
programu.

Dodatne informacije:
KOMPAS d.o.o. Ljubljana, Dunajska 117
Rado Šušteršič, GSM 041 704 008 in SLOCOLD LJUBLJANA

