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Албанија излегува на Јадранско Море и на Јонско Море, а Албанија излегува на Јадранско Море и на Јонско Море, а 
должината на брегот изнесува 427 км. Јадранската ривиера е должината на брегот изнесува 427 км. Јадранската ривиера е 
песочна со плажи и до 5 км, а брегот на Јонското Море е песочна со плажи и до 5 км, а брегот на Јонското Море е 
карпест. Прекрасна недопрена природа и плажи, насекаде  карпест. Прекрасна недопрена природа и плажи, насекаде  
лимонови, смоквини и маслинкови дрвја.лимонови, смоквини и маслинкови дрвја.

Неверојатно чистите плажи и градови, хотелите, по ка-Неверојатно чистите плажи и градови, хотелите, по ка-
жуваат дека тука туризмот станал доминантна гранка во жуваат дека тука туризмот станал доминантна гранка во 
однос на другите ресурси. Се вложува и во ловот и риболовот, однос на другите ресурси. Се вложува и во ловот и риболовот, 
културата и фестивалите. Сè е свртено кон југот затоа што културата и фестивалите. Сè е свртено кон југот затоа што 
северот е опасен. Околу 2.000 домаќинства не излегуваат од северот е опасен. Околу 2.000 домаќинства не излегуваат од 
своите домови од страв за крвна освета. Така, додека едните своите домови од страв за крвна освета. Така, додека едните 
живеат по племенски правила, другите цврсто газат во живеат по племенски правила, другите цврсто газат во 
третиот милениум. Младите, главно, се одлучуваат да сту-третиот милениум. Младите, главно, се одлучуваат да сту-
дираат менаџмент и тоа во американски школи, кои ги има дираат менаџмент и тоа во американски школи, кои ги има 
сè повеќе.сè повеќе.

Се забележува дека многу се гради и се вложува, на Се забележува дека многу се гради и се вложува, на 
пример, на секој километар се поставуваат бензински пумпи, пример, на секој километар се поставуваат бензински пумпи, 
каде за автомобилите е обезбедено бесплатно перење, а во каде за автомобилите е обезбедено бесплатно перење, а во 
близина има чисти хотели со љубезен персонал. Овде секое близина има чисти хотели со љубезен персонал. Овде секое 

здание е архитектонски бисер, ре-здание е архитектонски бисер, ре-
чиси и не постои кич. Брзо се гради и чиси и не постои кич. Брзо се гради и 
тоа претежно од бетон.тоа претежно од бетон.

Албанија е поделена на 36 об лас-Албанија е поделена на 36 об лас-
ти, а Саранда и Буринт се на самата ти, а Саранда и Буринт се на самата 
граница на Албанија и Грција, на граница на Албанија и Грција, на 
брегот на Јонското Море, од каде за брегот на Јонското Море, од каде за 
30 минути со брод се доаѓа до Крф.30 минути со брод се доаѓа до Крф.

По должината на брегот на Са ран-По должината на брегот на Са ран-
да има кафе барови и чиста градска да има кафе барови и чиста градска 
плажа. Се зборува дека заборавената плажа. Се зборува дека заборавената 
торба ќе ја најдете на истото место торба ќе ја најдете на истото место 
каде сте ја оставиле. Полицијата не каде сте ја оставиле. Полицијата не 
можете да ја забележите, но секогаш можете да ја забележите, но секогаш 
е тука. Насекаде се гледаат бункери, е тука. Насекаде се гледаат бункери, 
кои личат на бели печурки, об рас-кои личат на бели печурки, об рас-
нати со коров, некои од нив се обое-нати со коров, некои од нив се обое-
ни со розова или друга боја. Овие ни со розова или друга боја. Овие 
бункери се оставени и сега се ту-бункери се оставени и сега се ту-
ристичка атракција зашто нивното ристичка атракција зашто нивното 
уривање е многу поскапо.уривање е многу поскапо.

Бродовите секојдневно, по не кол-Бродовите секојдневно, по не кол-
ку пати, го минуваат патот од Крф до ку пати, го минуваат патот од Крф до 
Саранда, а билетите чинат 30 евра. Саранда, а билетите чинат 30 евра. 
Навечер, додека се патува кон ам фи-Навечер, додека се патува кон ам фи-
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театарот во Бутринти, туристичкиот театарот во Бутринти, туристичкиот 
брод личи на дијамант. Туристите од брод личи на дијамант. Туристите од 
Крф тука доаѓаат на претстави или Крф тука доаѓаат на претстави или 
само да видат како изгледал по след-само да видат како изгледал по след-
ниот бастион на комунизмот.ниот бастион на комунизмот.

На терасите на елитните хотели во На терасите на елитните хотели во 
Бутринти, на брегот на Јонското Мо-Бутринти, на брегот на Јонското Мо-
ре, Крф изгледа како да е на дофат на ре, Крф изгледа како да е на дофат на 
рака.рака.

Во Саранда има многу нешта кои Во Саранда има многу нешта кои 
треба да се видат, а највозбудливо е треба да се видат, а највозбудливо е 
кога ќе се искачите на врвот од кога ќе се искачите на врвот од 
ридот до тврдината, која е пре тво-ридот до тврдината, која е пре тво-
рена во прекрасен простор преполн рена во прекрасен простор преполн 
со ресторани, кафеа и тераси, каде со ресторани, кафеа и тераси, каде 
се изведуваат камерни претстави. се изведуваат камерни претстави. 
Погледот кој се протега пред вас е Погледот кој се протега пред вас е 
незаборавен - се гледа Крф, пла-незаборавен - се гледа Крф, пла-
нините, слатко-соленото езеро Бу р-нините, слатко-соленото езеро Бу р-
тинг, кое се излева во морето, бројни тинг, кое се излева во морето, бројни 
фарми. Неодоливи сирења и одлични фарми. Неодоливи сирења и одлични 
вина, вкусна и разновидна храна, вина, вкусна и разновидна храна, 
риба и месо, многу овошје и зе лен-риба и месо, многу овошје и зе лен-
чук. Секогаш како десерт се служи чук. Секогаш како десерт се служи 
свежа јаболка и банана сечена на свежа јаболка и банана сечена на 
тркалца, прелиени со мед и цимет.тркалца, прелиени со мед и цимет.

Еден голем киоск во близина на Еден голем киоск во близина на 

православната црква, во центарот на православната црква, во центарот на 
Саранда, изобилува со избор на кни-Саранда, изобилува со избор на кни-
ги на албански и на англиски јазик.ги на албански и на англиски јазик.

Брегот на Јонското Море станува Брегот на Јонското Море станува 
сè поатрактивен за туристите од цел сè поатрактивен за туристите од цел 
свет, а жителите се љубезни и се свет, а жителите се љубезни и се 

трудат за гостите најдобро што мо-трудат за гостите најдобро што мо-
жат. Последните 2 години тука ле-жат. Последните 2 години тука ле-
туваат сè повеќе Македонци. А, дали туваат сè повеќе Македонци. А, дали 
имало непријатни ситуации или про-имало непријатни ситуации или про-
вокации? НЕ! Па, зарем тоа не е вокации? НЕ! Па, зарем тоа не е 
доволно!доволно!
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