
Albania

 Albania, podobnie jak inne kraje bałkańskie jest prawdziwą mozaiką kulturową, tym bardziej 
egzotyczną, że otwartą na świat od niedawna, dopiero od ustąpienia dyktatora Envera Hodży.
Kraj ten ma turystom mnóstwo do zaoferowania: przepiękne góry pokrywające prawie cały jego 
obszar, dwa morza - Adriatyk i Jońskie, jeziora z lazurowymi wodami i mnóstwo zabytków 
starożytności, Bizancjum i średniowiecza.
Albania, dzięki długiej izolacji zachowała niepowtarzalny w Europie klimat enklawy, 
niewyrachowanej, bez tłumów turystów. Nie zwlekajcie, zobaczcie ten kraj zanim się zmieni, 
odwiedźcie go zanim się skomercjalizuje i stanie ofiarą globalizacji! 

ALBANIA
(Republika Albanii)
Stolica: Tirana 
Waluta: lek albański 
(ALL)
Język urzędowy: albański

Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w roku. Od 
obywateli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.  Nie wymaga się od turystów 
posiadania powrotnego biletu ani określonej kwoty pieniędzy. Od maja 2009 r. obywatele RP mogą 
wjeżdżać do Albanii na podstawie dowodów osobistych.

Służba zdrowia.

Ubezpieczenie osobowe nie jest obowiązkowe. Zaleca się jednak posiadać ubezpieczenia
pozwalające podjąć leczenie w prywatnych klinikach, transport do kraju lub assistance
drogowe.
Od przyjeżdżających do Albanii nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie
występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie
obecnych w Europie.



Religia.
W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do norm przyjętych w innych krajach
bałkańskich. Albania to kraj tolerancji religijnej, a kwestie natury religijnej nie stwarzają
problemów przyjezdnym. W Tiranie działają 4 kościoły katolickie, kilka meczetów i cerkwi
prawosławnych. W całej Albanii przeważa islam, religie chrześcijańskie są zakorzenione w
części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm).
Przykładowe ceny.
Między polskimi a albańskimi cenami nie ma dużej różnicy. Drogie (droższe niż w Polsce)
są towary importowane (głownie z Grecji i Włoch). Zdecydowanie tańsze są usługi.
Poniżej przykładowe ceny:
Duża sałatka grecka - ok. 5/6 zł
Piwo – 100L
Wejście na zamek – 100L/os.
Pięć minut na elektrycznych samochodach w wesołym miasteczku - ok. 1 zł
Duża Pizza – 200-600L
Kebab – 50L
Benzyna – około 1 euro/litr
Do Albanii najlepiej wziąć gotówkę, ale w przypadku konieczności korzystania z bankomatu
zaleca się korzystanie z tych ulokowanych na terenie banków, ponieważ w automatach
ulicznych często zdarzają się przypadki połykania kart. Na licznych stacjach benzynowych,
w hotelach lub restauracjach można płacić rachunki w EURO.

Ważne telefony.
Pomoc - pogotowie, straż pożarna, policja: 112
Ambasada RP w Tiranie: + 355 4 45 100 20
Telefon dyżurny dla Polaków przebywających w Albanii: +355 694022011
 Porady:
- co warto zobaczyć?
Warto zobaczyć miejsca z listy UNESCO. W Albanii będą to: Berat, Gjirokastёr i Butrint.
Co do Tirany opinie są rożne: jedni podnoszą, że w końcu to stolica, więc wypada zajrzeć,
inni, że szkoda czasu. Z pozostałych miast można wyróżnić piękną Kruje. 
- gdzie i co jeść?
Koniecznie należy spróbować jagnięciny. Kuchnia albańska to raj dla smakoszy przypraw,
warzyw i mięsa. Szczególnie polecamy burek, sprzedawany w każdej lokalnej budce i
restauracji; poza tym jest to posiłek sycący i bardzo tani(ok. 2 zł).
-czy jest bezpiecznie?
Albania przez wiele lat była odizolowana od reszty świata, stąd wielu osobom kojarzy się z
jakimś dzikim krajem, gdzie turyście grozi ogromne niebezpieczeństwo. Tymczasem
Albania jest krajem bardzo bezpiecznym. Owszem, spacery w nocy po jakiejś podejrzanej
dzielnicy odradzamy. Jeśli zachowamy zwykłą ostrożność, to nic nie powinno nam się
przytrafić.



PRZYDATNE INFORMACJE:

Pewnym utrudnieniem jest niewydolna sieć telefoniczna i częste przeciążenia łączy internetowych. 
Sieć telefonii komórkowej nie obejmuje terenów północnych i górskich.
Znajomość języków obcych nie jest powszechna na prowincji. W dużych miastach można 
porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, a na południu kraju także greckim.
Urzędy pracują w okresie letnim w godzinach 8.00-14.00 i 16.00-18.00, w okresie zimowym w 
godzinach 8.00-16.00.
Sklepy otwarte są w zależności od decyzji właściciela, zwyczajowo od 8.00 do 21.00; w okresie 
letnim niektóre sklepy zamykane są w godzinach 12.00-16.00. 


