SHËRBIM MALLRASH
ITALI-SHQIPËRI

ANKONA - DURRËS
BARI - DURRRËS
TRIESTE-DURRËS
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PORTET TONA

TRIESTE
Porti i Triestes, konektori më i mirë
ndërmjet Evropës dhe Italisë së Veriut me
Shqipërinë, ofron mundësi të mëdha
logjistike dhe warehouse. Regjimi Punto
Franco (pa doganë) gjithashtu ofron
avantazhe të shumta operative dhe
doganore.
Porti i Triestes zotohet se do të jetë si
focal point (pikë qendrore) e groupage
për Shqipërinë, për Transportet e
Jashtëzakonshme
dhe
transportet
intermodale, në sajë të infrastrukturave
të veta hekurudhore dhe të terminaleve.
Linja Trieste-Durrës, me një ndalesë në
Ankona ose Bari, krenohet me një
Terminal krejtësisht të dedikuar dhe që
plotëson network-un e Shqipërisë të
Adria Ferries duke ofruar nisje dy herë në
javë nga Durrësi e për në Durrës.
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ANKONA
Ankona, Home Port Adria Ferries historik,
përfaqëson pikën strategjike në Itali për
lidhjet me Shqipërinë. Të fortë nga
prania in loco, mund të mbështeteni në
procedurat e shpejta, infrastrukturat e
përshtatshme, për çdo nevojë me vlerën
e shtuar të një porti që historikisht u
drejtohet zonave ballkanike.
Ankona është konektori kryesor ndërmjet
Italisë-Qendrore-Veriore,
zemrës
kombëtare industriale, me nisje tre-javore
nga Durrësi dhe për në Durrës.

BARI

DURRËS

Bari është Main Port Adria Ferries, i fortë
e me një shërbim të shkëlqyeshëm dhe të
rregullt.
Përpikëria,
shpejtësia
dhe
garancia janë pikat e forta të portit të
Barit, i cili mund të mburret me nisjet
ditore me roro-pax-et më të mëdhenj të
flotës.
Udhëtimet e anijeve tona me nisje gjatë
natës dhe arritje në mëngjesin e ditës
tjetër përfaqësojnë trade-off-in më të
mirë për çdo spedicioner ndërmjet
transferimit dhe ditës së punës.
Rregullsia dhe frekuenca e nisjeve të
Adria Ferries ju lejon gjithashtu t'u ofroni
klientëve fleksibilitetin maksimal për
kohën e ngarkim/shkarkimit dhe për të
organizuar punën tuaj në mënyrën më të
mirë të mundshme.

Porti i Durrësit paraqitet si zemra e
Shqipërisë, Main Port i lidhjeve detare
me Italinë, Evropën dhe Botën.
Mund të mbështeteni në shumë-nisje
ditore për portet kryesorë italian të
Adriatikut. Gjithashtu ofron mundësinë
më të mirë për të arritur dhe lidhur të
gjitha vendet e Ballkanit, duke fituar
formën e "Portës Ballkanike" në këtë
sektor.
Me lidhjet dhe shërbimet detare nga ky
Port, Evropa perëndimore dhe lindore
nuk do të jenë më aq larg.
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FLOTA
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MICHELA

CLAUDIA

MARINA

FRANCESCA

Anija pararojë e flotës Adria Ferries,
mund të krenohet me 78 kabina të
brendshme dhe të jashtme, 992
pasagjerë dhe 2040 metra linear
garazh. Me një shpejtësi lundrimi
prej 23 nyje, kjo do t'ju lejojë të
arrini në rehati të plotë dhe me
shpejtësi në destinacionin tuaj.

AF Claudia është anija e fundit më
e re dhe më prestigjoze e flotës, me
sistemime dhe pjesë hotelerie të
klasës së parë. Ajo mund të
transportojë
deri
në
1.000
pasagjerë të sistemuar në mënyrë
komode në kabina të shumta të
brendshme, të jashtme dhe në
suite me shërbime. 2.030 metra
linear garazh lejojnë transportimin
e një numri të madh makinash dhe
kamionësh. Shpejtësia e lundrimit
23 nyje.

AF Marina fiton primatin e të qenit
anija më e madhe roro-pax për
linjat
Itali-Shqipëri.
Anije
e
predispozuar për mallra me 1.600
metra garazh, mund të transportojë
deri në 120 automjete të rënda me
rrota dhe 500 makina. Rinovimi i
kohëve të fundit ofron një pjesë
hotelerie me 475 shtretër, 120
kabina të brendshme dhe të
jashtme të gjitha të klasës së 1rë,
600
pasagjerë.
Shpejtësia
e
lundrimit 19 nyje.

AF Francesca ofron trade-off-in më
të
mirë
për
shërbimin
e
pasagjerëve
me
vetura
dhe
automjetet e rënda me rrota. Me
mbi 800 metra garazh mund të
strehojë deri në 70 kamionë dhe
525 makina, 2,000 pasagjerë të
sistemuar në kabina me një gamë
të gjerë zgjedhjesh: 600 shtretër
dhe 180 kabina me shërbime të
brendshme. Shpejtësia e lundrimit
18 nyje.
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NETWORK SHQIPËRIA

IDetyra jonë është "KU DHE KUR TË DUASH": ne jemi të vetmit që ofrojmë
nisje nga të gjitha Portet kryesore italiane të Adriatikut për çdo nevojë dhe
kërkesë të tuajën.
TRIESTE: me nisje dy-javore, në dispozicion për të gjithë transportuesit që
ngarkojnë në Italinë Veriore dhe Evropën Qendrore-Jugore.
ANKONA: zemra dhe historia e Adria Ferries, vë në dispozicion nisje
trejavore për të gjithë ata që kanë pole logjistike në Italinë-qendrore.
BARI: Me nisjet e përditshme garantojmë cilësinë dhe vazhdimësinë e
shërbimit, duke reduktuar kohën e transitit në sajë të udhëtimeve gjatë
natës.

SIGURI DHE BESIM
MMerrni masa sigurie për shoferët dhe mallrat, duke udhëtuar me Adria
Ferries: do të shmangni agresionet gjatë ndalesave, dëmet dhe vjedhjet e
mallrave. Shoferët do të sistemohen me komfortin maksimal dhe malli do të
stivohet i sigurt në garazhet ku nuk mund të hyjnë personat e tjerë. Me
anijet tona gjithashtu mund të përfitoni nga shërbimi "i pashoqëruar" që ju
lejon të optimizoni logjistikën e transporteve dhe përdorimin e mallrave.

MIKPRITJE NË BORD

Të gjithë shoferët mund të pushojnë në kabina të rehatshme me shërbime,
të kalojnë çaste relaksimi, të shijojnë hapësirat e përbashkëta në anije dhe
të shijojnë specialitetet e kuzhinave të restoranteve "a la carte" dhe selfservice. Për ne, ata nuk janë vetëm klientë të thjeshtë, por janë TË FTUAR
NË BORD!

KURSIM DHE SHPEJTËSI

SHËRBIMET

Konsumimi i automjetit, kostoja e karburantit, tarifat e rrugës (pedazhet),
ndalesat e trafikut dhe rreziqet e rrugës: të gjitha këto mund të shmangen!
Udhëto në bordin e anijeve Adria Ferries për të arritur në destinacion duke
zvogëluar kohën e transitit, duke optimizuar kostot dhe rreziqet e një
udhëtimi në rrugë.

PARTNERSHIP
VISION-i ynë është të "ndërtojmë së bashku": nuk duam të jemi furnizues të
thjeshtë, por PARTNER dhe t’ju ndihmojmë që të zhvilloni biznesin. Në sajë
të karakteristikave të anijeve tona ne mund të kënaqim çdo lloj kërkese:
Transport në ADR, Transport të Jashtëzakonshëm, Project Cargo.
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SPECIAL CARGO

TRANSPORTI I NGARKESAVE SPECIALE
Karakteristikat teknike të flotës, së bashku me përvojën dhe
profesionalizmin e personelit në bord, na lejojnë të studiojmë dhe të
propozojmë zgjidhje imbarkimi për karvanët e jashtëzakonshëm në peshë,
lartësi, gjerësi dhe gjatësi, duke garantuar gjithmonë sigurinë maksimale
të imbarkimit në sajë të pajisjeve në përdorim dhe të përvojës së
konsoliduar historike dhe të pranisë në porte dhe në terminale.
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KONTAKTE
Imbarkimi në bordin e anijeve
Adria Ferries është i thjeshtë
dhe i menjëhershëm! Mund të
rezervosh
ose
të
kërkosh
informacione nëpërmjet e-mailit, telefonit ose faksit.

ANKONA
FRITTELLI MARITIME GROUP SPA
Lungomare Vanvitelli 18 - 60121 Ancona
Tel. +39 071 50211621 | Fax +39 071 202296

BARI
P. SANTELIA SRL
Via Putignani 53 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5210266 | Fax +39 080 5289716

DURRËS

E-MAIL

SHKRUAJ TE: cargo@fmg.eu duke specifikuar rrugën që të intereson dhe të
dhënat e mjetit.

TELEPHONE

Na telefono në n: +39 071 50211621
E Hënë-Premte nga ora 9.00-13.00 | 15.00-19.00

FAX
Dërgo një faks në n: +39 071 202296
Duke specifikuar numrin tënd të telefonit. Do të kontaktohesh nga ne!
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AGJENTËT
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ADRIA FERRIES SHPK
Lagja 4, Rruga "Skenderbeg" - Durres
Tel. +35 552220105 | Fax +35 552220107

TRIESTE
AGENZIA MARITTIMA TRIESTE SRL
Stazione Marittima Scalo Legnami snc, Tireste
Tel. +39 040 820536 | Fax +39 040 8324658

