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ALBANIA – GÓRZYSTY KRAJ NAD MORZEM
Tutaj nie sposób się nudzić. Różnorodne krajobrazy, zabytki, pyszne 
jedzenie i wina, cuda przyrody, a do tego ciepły śródziemnomorski 
klimat. Miejsc, w których można zatrzymać się kamperem i odpocząć 
jest dużo, dlatego zachęcamy do wyprawy w tę część Europy.

Jeśli wybierasz się kamperem przez Europę, to odwiedź Albanię!
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OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI DLA KAMPERÓW
 40 km/h – teren zabudowany,
 80-90 km/h – poza terenem zabudowanym,
 110 km/h – autostrady.

Ważne: Nie należy ufać sygnalizacji świetlnej, na którą miejscowi 
kierowcy rzadko zwracają uwagę. O zamiarze wykonania manewru 
najczęściej sygnalizuje się za pomocą klaksonu.

OPŁATY NA TRASIE 
W podróży do Albanii należy uwzględnić opłaty:
 na Słowacji – obowiązuje elektroniczny system poboru opłat na trasach

  płatnych, zakup winiety jest potwierdzany mailowo i/lub sms, koszt 10-dniowej
  winiety to 10 EUR,
 
 na Węgrzech – winieta na tydzień to 7000 forintów (prawie 20 EUR),

  kara za brak winiety wynosi 14 875 forintów (ok. 42 EUR) z terminem płatności
  do 30 dni, po 30 dniach wysokość mandatu wzrasta do 59 500 forintów –
  ok. 169 EUR,
 
 w Chorwacji – średnio 27 groszy za 1 km płatnej autostrady, od 15 czerwca 

  do 15 września cena za przejazd autostradami jest podwyższona o 10 proc.,
 
 w Bośni i Hercegowinie – opłaty za przejazd pobierane są tylko za kilka odcinków  

  autostrady A1, głównie w okolicach Sarajewa, cena za przejazd kamperem wynosi 
  ok. 5-6 marek bośniackich (ok. 3 EUR),
 
 w Czarnogórze – nie ma opłat drogowych.

 
Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych, 
ani opłat za poruszanie się drogami Albanii.
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PARKOWANIE
W Albanii można legalnie zatrzymywać się kamperem „na dziko”, także na plaży. 

Kempingi funkcjonują, ale można też zatrzymać się w prywatnych ogródkach 
i korzystać z łazienki i pralki gospodarzy. Popularnym zwyczajem w restauracjach jest 

udostępnienie miejsca do zaparkowania na noc w zamian za zamówienie obiadu. 

TAK CZY NIE? 
Gesty w Albanii są inne niż w Polsce – kręcenie głową na boki,  

co u nas oznacza „nie”, w Albanii jest wyrazem „tak”,  
natomiast gestem oznaczającym „nie” jest uniesienie brwi.  
Jeśli natomiast chcemy zdecydowanie czemuś zaprzeczyć,  

warto dodatkowo unieść głowę do góry.

KORONAWIRUS 
Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, 

nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/albania

POMOC MEDYCZNA 
Publiczna służba zdrowia z powodu niedoinwestowania jest w Albanii na bardzo niskim poziomie. 

W Tiranie i większych miastach istnieją prywatne przychodnie lekarskie. Wizyta kosztuje ok. 50 EUR. 
Albania nie jest członkiem Unii Europejskiej i nie obowiązuje w niej karta EKUZ. To powoduje, 
że turysta decydując się na wyjazd do Albanii powinien wykupić odpowiednie ubezpieczenie, 

aby w razie takiej konieczności otrzymał fachową pomoc medyczną. Polecamy Warta Travel. 



PRZYRODA, ZABYTKI I GOŚCINNOŚĆ
Ten rzadko odwiedzany kraj ma wiele atrakcji do zaoferowania. 
Dziewicza przyroda, ciepłe morze, słońce i przyjaźni ludzie 
na pewno nikogo nie zawiodą.

Tirana, Berat i Saranda – miasta, które warto odwiedzić!

    KAMPEREM PRZEZ ALBANIĘ – TU WARTO SIĘ ZATRZYMAĆ

2 BERAT 

3 SARANDA

1 TIRANA



TIRANA 
Najstarszym zachowanym obiektem albańskiej stolicy 
jest starożytna mozaika, będąca częścią rzymskiego domu, 
a jednym z najstarszych budynków jest meczet Ethem Beja. 
Warto odwiedzić też Wieżę Zegarową – pochodzącą 
z XIX wieku konstrukcję, służącą dziś za punkt widokowy.

Camping Tirana
Kemping położony nad jeziorem Kusit u podnóża 
wzgórza. Na terenie: sanitariaty, sporty wodne, 
plac zabaw dla dzieci. Właściciel organizuje dojazd 
do Tirany.
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Odpowiedzialność w przypadku większości 
sportów bez dodatkowej opłaty, np: nurkowanie, 

windsurfing, kitesurfing czy jazda na skuterach 
wodnych. 

Bogaty pakiet usług assistance, w tym transport 
ubezpieczonego, opłacany do wartości faktycznych 

kosztów – bez limitu.

Odpowiedzialność w razie nagłego zachorowania 
na COVID-19 już w podstawowym zakresie 
– pokrycie kosztów testów oraz izolatorium.

1
PAMIĘTAJ O WARTA TRAVEL 

– ochrona dla podróżujących po świecie
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BERAT
„Miasto tysiąca okien”, któremu charakter nadają białe domy 
z wielkimi oknami. Położone malowniczo na wzgórzach 
okalających dolinę rzeki. Nad miastem górują ruiny zamku.

River Side Camping
Nowy kemping nad rzeką w sercu Beratu.
Na terenie: sanitariaty, pralnia, grill, plac zabaw
dla dzieci, wi-fi. Blisko do restauracji i kawiarni 
w mieście.

 2

Ochrona po użyciu alkoholu. Organizacja pomocy bezgotówkowo! Bezpłatna aplikacja do umawiania wizyt lekarskich 
za granicą: https://wartatravel.eap.pl/

PAMIĘTAJ O WARTA TRAVEL 

– ochrona dla podróżujących po świecie
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SARANDA
Popularny albański kurort nadmorski z mnóstwem atrakcji, 
takich jak: piękne plaże i ciepłe morze, mury synagogi z VI wieku, 
zamek Lekuresi, wycieczka wodolotem na grecką wyspę na Korfu.

Saranda Camping Riverside
Kemping jest położony blisko morza, w pobliżu 
jeziora Butrinti i rzeki Bistrica. Na terenie: sanitariaty, 
energia elektryczna i woda, odprowadzanie ścieków 
dla przyczep kempingowych.
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– ochrona dla podróżujących po świecie

Leczenie w razie zaostrzenia choroby 
przewlekłej, bez dodatkowej składki. 

Odpowiedzialność w razie nagłego zachorowania 
na COVID-19 już w podstawowym zakresie 
– pokrycie kosztów testów oraz izolatorium.

Bogaty pakiet usług assistance, w tym 
transport opłacany do wartości faktycznych kosztów

 – bez limitu.

Źródło danych: Opracowanie własne Warta na podstawie informacji ogólnodostępnych w Internecie M/A-WTK4/0621. Materiał wewnętrzny dla agenta. 


