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ДЕН ПЪРВИ: 27.09.2017: 

 Отпътуване от гр. Шумен в 07:00 ч. Пристигане в гр. Сандански късно следобед. Настаняване в хотел. Посещение на 

Епископска базилика. Свободно време. Разходка из центъра на гр. Сандански. Вечеря / Нощувка 1 

 

ДЕН ВТОРИ: 28.09.2017  
Закуска. В 08:30 ч. отпътуване за Република Албания. По пътя преминаване през град Елбасан, в близост до него, (на 5 

км) се намира църквата, посветена на Св. Иван Владимир, който  е зет на цар Самуил от неговата дъщеря Косара 

Теодора. След неговата смърт  през 1017  година, съпругата му взема неговите останки и го погребва в близост до 

Шкодренското езеро. От 1395 година мощите му (междувременно е провъзгласен за светец) се намират в едноимената 

църква до Елбасан. Разглеждане на центъра на гр. Елбасан.. Отпътуване за гр Драч (Дуръс), най- красивият курорт в 

Албания. Настаняване в хотел. Вечеря. /Нощувка 2/  

 

ДЕН ТРЕТИ: 29.09.2017  

Закуска. Обиколка на гр. Драч (Дуръс). Град с 2700 годишна история. Град Драч е значим за Българската история, 

защото там през 1018 година под крепостните стени загива последният наш Цар от Първото Българско Царство, Цар 

Иван Владислав. Разглеждане на Римския амфитеатър, крайморския булевард с палмите, които са били подарък за Енвер 

Ходжа от Фидел Кастро, римските терми.  

Отпътуване за Тирана, столицата на Република Албания. Разглеждане на пл. Скендербег, часовниковата кула- символ на 

града, руините на Юстиниановата крепост, православната катедрала „ Възкресение Христово“, пирамидата в Тирана. 

Вечеря. /Нощувка 3/ 

 

ДЕН ЧЕТВЪРТИ: 30.09.2017 

Закуска. Отпътуване за гр. Балш, където 1917 година, австроунгарските войници, копаейки окопи, намират колона, от 

която научаваме, че през 864/865 година княз Борис Михаил приема християнството. Колоната днес се пази в Тирана, а в 

двора на месната църква е поставена реплика на оригинала. Улицата,  където се намира църквата в чест на българите, е 

наречена БОРИС МИХАИЛ. Отпътуване за гр. Берат. Средновековен град- музей основан през 4 в.пр.хр. Българите са го 

наричали Бялград. Берат е бил неразделна част от Първото и Второто Българско Царство,както и от Охридската 

българска архиепископия. Град Берат е най красивият албански град (заедно с Гирокастро са под егидата на ЮНЕСКО). 

В крепостта на хълма се намира църквата „Св. Богородица“, където се пазят мощите на двама от светите седмочисленици 

Св. Ангеларий и Св. Горазд. В Берат ще посетим и  съборната църква  в центъра на града – „Св. Димитър“. Отпътуване  

за Верия. По пътя посещаваме езерото Мала Преспа- остров Св. Ахил. Там се е намирала царската резиденция на Цар 

Самуил в средновековния град  Преспа. На острова днес можем да видим голямата базилика Св. Ахил и гроба на Цар 

Самуил, открит през 1969 год. Самият остров е свързан с мост. Настаняване в хотел в гр. Верия. 

Вечеря. /Нощувка 4/ 

 

ДЕН ПЕТИ: 01.10.2017  
Закуска. В 08:30 посещение на църквата „ Христос Спасител“, датирана от 1314-1315 г., посещение на Берски манастир, 

в който се съхраняват мощите на множество светци, като Йоан Предтеча, Евангелист Лука, Йоан Златоуст. Тук се пази и 

главата на  Свети Климент Охридски.  Отпътуване за България. 

 

 

Цена: 440 лв. 

От София 420 лв. 
 

 
Цената включва: 

- 4 нощувки (1 нощувка в Сандански, 2 нощувки в Драч(Дуръс),1 нощувка във Верия), 4 закуски и 4вечери (в Сандански,  Драч 

( Дуръс) и Верия), транспорт в луксозен автобус, екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка. 

Цената не включва:  

- Входни такси 
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