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ALBANSKA AVANTURA 

2023 

 
 

 

 
 

Kdaj: Od 19.05. do 25.05.2023 (pet – čet) 

 

Zbor na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana  

Kako: Letalo, lokalni prevozi 

Opis poti: PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s TA Experience Slovenia vabi na Albansko avanturo. 

Glavni fokus našega potovanja bo albanski jug, kjer bomo obiskali mesta Permet, Gjirokastra 
(UNESCO), Dhermi, ... Hodili bomo po Narodnem parku Fir of Hotova, imenovan 'pljuča juga', po 
albanski rivieri s kristalno čistim morjem, raziskovali kanjon Langarica, kanjon Gjipe in uživali v 
neverjetnih razgledih z gore Maja Qorre, ki meri 2018 metrov nadmorske višine. 
 
Čaka nas neverjetna avantura po Albaniji. Od morja, rek, do gorskih vrhov, sotesk in vsega 
vmes. 
 

Podrobnosti so navedene v priloženem programu. 

Zahtevnost in 
trajanje: 

Pohodne ture so nezahtevne do delno zahtevne in trajajo od 3 do 6 ur, primerne za 
vse, ki imate splošno kondicijo za hribe. 

Potrebna 
oprema: 
 

Za vse udeležence: 
priporočamo dobre planinske čevlje s čvrstim narebrenim podplatom in pohodniško 
opremo za sredogorje, rezervno obleko, dnevni nahrbtnik, pohodne palice, sončna 
očala, kopalke, obutev za hojo po vodi. Veljaven osebni dokument - za prestop 
meje. Planinska izkaznica in prva pomoč. 
 

Vodnika: Nejc Košnik in Sašo Košnik v sodelovanju z organizatorjem izleta - TA Experience 
Slovenia (poskrbljeno bo tudi za turistično vodenje). 
 

Strošek Cena potovanja pri 25 potnikih: 853,00€ + letalska karta za doplačilo. 
Cena potovanja za člane in pridružene člane PD Iskra Kranj pri 25 potnikih: 
823,00€ + letalska karta za doplačilo.  
Znižana cena za člane in pridružene člane PD Iskra Kranj se lahko koristi samo ob 
že plačani članarini za leto 2023. 
Cena vključuje: 6x nočitev z zajtrkom, 4x večerja, 4x piknik kosila, pokušina glika, 

prevozi na destinaciji, lokalno, slovensko in planinsko vodenje, vstopnini v 

Gjirokastra grad in hišo Skenduli, vse stroške priprave in organizacije potovanja, 

zavarovanje rizika insolventnosti. 
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Prijave, rok 
prijav in 
informacije: 

Prijave z obveznim vplačilom 200,00 EUR akontacije sprejemamo do vključno srede, 
15. marca 2023 oziroma do zasedbe prostih mest. Prijave brez vplačane 
akontacije niso veljavne. 

Prijavite se lahko: 

- telefon: 041 723 832  

- e-mail: info@experience-slovenia.com 

 
Prijave, rok 
prijav in 
informacije - 
nadaljevanje: 

Na podlagi izpolnjene prijavnice in izdanega predračuna, je plačilo možno preko 
nakazila na navedeni TRR v predračunu. Zadnji obrok zapade v plačilo do 14 dni 
pred odhodom. 

V primeru plačila za drugo osebo, naj se ime in priimek potnika navede pri namenu. 

Obvezni podatki ob prijavi: - izpolnjena prijavnica TA  

Informacije: 
* TA Experience Slovenia, tel. 041 723 832, info@experience-slovenia.com, 
* Sašo Košnik, tel. 041 757 009,  kosniksaso8@gmail.com 

 

Priporočila: Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno 
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko 
uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta na povezavi 
https://www.zzzs.si/tujina . 
 
Priporočamo, da si uredite tudi zdravstveno zavarovanje z asistenco za tujino, ki ga 
lahko sklenete pri TA Experience Slovenia. 
 
Možno je zavarovanje rizika odpovedi. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika 
odpovedi, vam organizator ne bo mogel vrniti vplačil v primeru vaše odpovedi. 

Opombe: - V primeru neprimernega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico 
do sprememb oz. prilagoditve planinskega programa ali odpovedi tur. 
- Vsak udeleženec mora imeti ustrezno fizično pripravljenost. 
- Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila planinskega vodnika na poti. 

- Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost. 

 
Vabljeni! 
 
 
 
 
 
 


