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A L B A N I A    L A T O   2 0 1 4     WAKACJE  NAD  MORZEM  ADRIATYCKIM 

GMINA  GOLEM  -  DURRES  (ALBANIA)                                                                                                                             

Leży na długości 10 km. przy wybrzeżu Morza Adriatyckiego, 14 km. na południu od miasta portowego 

Durres, około 50 km. od stolicy kraju Tirany. Wybrzeże morskie Gminy Golem  przedstawia unikalną 

kombinację  pomiędzy morzem, lasem iglastym i pięknymi wzgórzami  malowniczymi,  obsadzonymi 

gajami oliwkowymi i winnicami. Dzięki piaszczystej plaży i pięknych dni słonecznych przez cały rok, 

ośrodek wypoczynkowy w Golem stał się kurortem chętnie odwiedzanym przez turystów krajowych i 

zagranicznych. Plaża w Golem przedstawia wydłużeniem  plaży Durresa, liczące ogółem ponad 15 

kilometrów.                                                                                                                                                                    

HOTEL  „Grand - Tradita”  w  Golem-Albania.                                                                                                                         

Jest hotelem 3 gwiazdkowym, usytuowany przy samej plaży, około 100 metrów dalej od morza, wśród 

drzew lasu iglastego, dzięki czemu jest idealnym miejscem dla odpoczynku turystów. Przed hotelem jest 

piękny skwer gdzie wieczorami są organizowane koncerty z orkestrą i śpiawakami, z muzyką albańską i 

zagraniczną. W pobliżu hotelu znajdują się  diskoteka i rózne sklępy. Strzeżona piaszczysta plaża przed 

hotelem, wyposażona jest parasolami i leżakami dla turystów.                                                                                            

Hotel posiada 40 pokojów 1 osobowych. 2 osobowych i 3 osobowych, wyposażone w wygodnych 

łóżkach, łażenką z WC, prysznicem  i suszarką od włosów , telefon, TV, klimatyzację, lodówką i 

minibarem. Na parterze Hotelu jest restauracja i bar czynny przez cały czas. Restauracja oferuje obfitne i 

smaczne śniadania, obiady i kolacje przygotowane „bio” zgonie z kuchnią albańską i włoską. 
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Podczas odpoczynku  na Hotel GRAND w Golem, można organizować i wycieczki fakultatywne 

jednodniowe do miasta Durres, stolicy Tirany, miasta Berat, zapisanyego na liście  dziedzictwa  

światowej kultury UNESCO, i miasta Kruji, dawnej stolicy Bohatera Narodowego Albanii Skanderbega.  W 

Durres, miasto założone w roku 627 p.n.e. można zwiedzać  Muzeum Archeologiczne, ruiny rzymskiego 

amfiteatru wieku II, centrum starożytnego miasta; w Tiranie  plac Skanderbega, popiersie Chopina, górę 

Dajti (wyjazd kolejką linnową), meczet wieku 18; w Berat Zamek i Muzeum Ikon słynnego malarza 

albańskiego wieku XVI Onufrego, popiersie słynnego geologa polskiego Stanisława Zubera, odkrywcy złóż 

ropy naftowej w Albanii, wstawionego w mieszcze Kuczowa, blisko miasta Berat; w Kruji  pięknego  

średniowiecznego bazaru, Zamek i Muzeum Bohatera Narodowego Skanderbega. 

Zgodnie z życzeniami polskich biur podróżnych nasze Biuro służy i z miejscowymi pilotami w językach 

polskich, niemieckich lub angielskich.  

P.S. Więcej informacji o Hotelu „GRAND” na adres  : 

 

OFERTA  CENOWA 

W terminie sezonowym : 01.07. do 31.08. 2013r. 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie  : 

a. BB (nocleg+śniadanie)  :                                      20 EURO/osobę dziennie. 

b. HB (nocleg + śniadanie + obiadokolacja)  :      25 EURO/osobę dziennie. 

c. FB (nocleg+śniadanie +obiad+kolacja)   :         30 EURO/osobę dziennie. 

2. Opłata za usługi naszego Biura : 10% powyższych opłat, odpowiednio o : 

1,6,  2,2 i 2,8 EURO więcej dziennie na osobę. 

W terminie poza sezonem : Maj-czerwiec i Wrzesień – Październik 2013r. 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie : 

a. BB (nocleg + śniadanie) :                                     18 EURO/osobę dziennie. 

b. HB (nocleg + śniadanie + obiadokolacja)  :      22 EURO/osobę dziennie. 

c. FB  (nocleg + śniadanie + obiad + kolacja) :     25 EURO/osobę dziennie.  

2. Opłata za usługi naszego Biura : 10% powyższych opłat, odpowiednio o : 

1,4, 1,8 i 2,2 EURO więcejdziennie na osobę. 

P.S.  1.  Powyższa Cena podstawowa za zakwaterowanie i wyżywienie jest oparta na zakwaterowanie w 

pokojach 2 osobowych. Za zakwaterowanie w pokojach pojedyńczych, cena jest o 10% wyższa. Za 
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zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, cena za trzecią osobę jest o 10% niższa, a za zakwaterowanie 

w pokojach 4 osobowych, cena za czwartą osobę jest  o 20% niższa. 

2.Wykorzystanie parasoli i leżaków na plaże jest bezpłatne. 

Cena nie zawiera : 

1. Konsumpcję napojów podczas obiadów lub kolacji. 

2. Opiekę pilota miejscowego  (80 EURO/dziennie). 

3. Bilety wstępu do zwiedzanych muzeach i obiektów. 

4. Koszty wycieczek fakultatywnych. 

5. Za parking autobusu, po za obrębem hotelu. 

 

PRZYDATNE INFORMACJE:  

Waluta obowiązująca w Albanii to AL Lek     1 Euro. = 140 Lek. 

Galeria 

 

Proszę zwrócić uwagę:                                                                                                                                                                                

Powyższe obrazy i teksty są zwykle produktem naszej agencji, tylko najmniejsza część została podjęta przez 

różnych autorów i Wikipedia praktycznego. 



 

 
ADA-Reiseagentur Tarko.  Rr.Qemal Stafa 17  AL-1005 Tirana-Albania  Tel +355 4 42 36 72 54 
www.albanien-reiseagentur.de   e-mail: kontakt@albanien-reiseagetur.de   : alba.reisen@yahoo.de 

Page 4 

 

 

 

 


