
ANKONA

BARI

DURRËS

BARI - DURRËS
ANKONA - DURRËS

Nisjet ditore

booking.adriaferries.com

linja e 
shpejtë

ZBULONI
OFERTAT

2022

ORARI DHE NISJET

Linja e shpejtë

ANKONA/DURRËS DURRËS/ANKONA
DITË NISJA MBERRITJA DITË NISJA MBERRITJA

E MARTE 19:00 11:00 E MERKURE 19:00 11:00

E ENJTE 19:00 11:00 E PREMTE 17:00 09:00

E SHTUNE 17:00 09:00 E DIEL 19:00 11:00

Nisjet ditore 
NGA 10/07

DERI ME 31/08
17:00 11:00

o 13:00

BARI/DURRËS DURRËS/BARI
DITË NISJA MBERRITJA DITË NISJA MBERRITJA

Nga 15/01 
deri më 14/07 22:00 08:00 Nga 15/01 

deri më 14/07 22:00 08:00

Nga 15/07 
deri më14/09 23:00 08:00 Nga 15/07 

deri më 14/09 23:00 08:00

Nisjet gjatë ditës 
nga 15/07

deri më 14/09

12:00
o 13:00

21:00
o 22:00

Nga 15/09 
deri më 14/12 22:00 08:00 Nga 15/09 

deri më 14/12 22:00 08:00

Nga 15/12
deri më 14/01 23:00 08:00 Nga 15/12 

deri më 14/01 23:00 08:00

Partenze diurne 
nga 15/12

deri më 14/01

12:00
o 13:00

21:00
o 22:00

REZERVIMI ONLINE

Orari i mbërritjes është menduar ditën tjetër, me përjashtim të nisjeve
gjatë ditës. Kompania nuk është përgjegjëse për ndryshimet

për arsye të forcës madhore ose teknike.

OFERTA DHE ZBRITJE FIKSE

* Ofertat nuk janë të zbatueshme mbi taksat, ato nuk mund të 
mblidhen dhe janë subjekt i disponueshmërisë së kufizuar.

ZBRITJE DERI 
50% PËR
FËMIJËT NËN
12 VJEÇ

UDHËTIMI NË
KABINE ME MIKUN 
TUAJ ME KATËR 
KËMBË

ZBRITJE DERI 
50% REZERVIM 
PARAPRAK

ZBRITJE SHTESË 
DERI 25% NË 
UDHËTIMIN E  
KTHIMIT

ZBRITJE DERI 
30% PËR 
GRUPET NGA 
10 E SIPER

FËMIJË FALAS 
DERI 4 VJEÇ TE 
PAMBUSHURI

AKOMODIMI I PASAGJERËVE

A2 Kabina e jashtme me 2 krevate
me tualet dhe dush 130 165 84 114

A3 Kabina e jashtme me 3 krevate 
me tualet dhe dush 120 155 84 114

A4 Kabina e jashtme me 4 krevate
me tualet dhe dush 105 135 84 114

B2 

B3

B4

Kabina e brëndshme me 2 krevate 
me tualet dhe dush
Kabina e brëndshme me 3 krevate
me tualet dhe dush
Kabina e brëndshme me 4 krevate 
me tualet dhe dush

110

105

100

145

135

125

74

74

74

101

101

101

AA2 Kabina e jashtme me 2 krevate
me tualet dhe lavaman 110 140 74 101

AA4 Kabina e jashtme me 4 krevate
me tualet dhe lavaman 100 130 74 101

AB2 Kabina e brëndshme me 2 krevate 
me tualet dhe lavaman 98 125 69 94

AB4 Kabina e brëndshme me 4 krevate 
me tualet dhe lavaman 95 120 69 94

CC2 Kabina e brëndshme me 2 krevate 
pa sherbime 87 112 55 74

CC4 Kabina e brëndshme me 3 krevate  
pa sherbime 83 108 55 74

PE4E Kabina e jashtme me 4 krevate me 
dush dhe tualet - “miq te kafsheve” 140 175 94 124

PE4I Kabina e brëndshme me 4 krevate 
me dush dhe tualet - “miq kafshësh” 120 155 84 111

PET2 Kabina e jashtme me 2 krevate  me 
tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” 120 155 84 111

PET4 Kabina e jashtme me 4 krevate me 
tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” 110 150 79 104

ATS Karrige për të pushuar 80 105 52 72
DECK Kalimi i urës 75 95 47 65

MJETE TË SHOQËRUARA
Auto Makinë (lartësia maksimale 1.80m 

me bagazh në çati) 105 130 84 100

Mbus Makinë më e lartë se 1.80m
(rimorkio, karvan, minibus deri në 6m) 170 190 100 120

Moto Motor 45 55 26 37

Bus Autobus 225 245 200 220

Kafshët Biçikleta dhe Kafshët free free free free

TARIFAT

Bari/Durres dhe 
anasjelltas

Ankona/Durrës
dhe anasjelltas

SEZONI I ULËT SEZONI I LARTË

TARIFA DHE SHPENZIME PËR MBARKIM 
DHE ZBARKIM ITALI SHQIPËRI (DHE V.V.)

Pasagjerët: 15.00 Euro  Mjetet: 20.00 Euro Autobus: 30.00 Euro 

Tarifat dhe taksat e portit janë subjekt i përditësimeve. Çmimet janë për person, 
për automjet dhe për rrugë dhe mund të ndryshojnë. Në momentin e blerjes, 
përveç tarifave të treguara në tabelë, paguhen edhe detyrimet. Çdo taksë 
shtesë e kërkuar nga Autoritetet vendore duhet të rregullohet drejtpërdrejt nga 
pasagjerët.

Për më shumë detaje në lidhje me tarifat 
promocionale, ofertat aktuale, ditët e përditësuara 
dhe oraret e nisjeve, konsultohuni me faqen e 
internetit www.adriaferries.com ose telefononi 
qendrën e thirrjeve në +39 071 50211621.



SHPEJTËSIA DHE INOVACIONI
Kapaciteti: 1000 persona
Garazh: 2044 metra linear
Shërbimet në bord: restorant me vetëshërbim, bar 
kryesor, bar me vetëshërbim, dyqan duty-free, TV 
satelitor, kabinë për kafshë shtëpiake për miqtë me 
katër këmbë

Kapaciteti: 2100 persona
Garazh: 850 metra linear
Shërbimet në bord: restorant dhe piceri à la carte, 
vetë-shërbim, bar kryesor, bar amerikan, piadineri 
dhe qebap, gelateria, dyqan duty-free, zona për 
lojëra për fëmijë, zonë pikniku, TV satelitor, kabinë 
për kafshë për miqtë me katër putra.

Kapaciteti: 639 persona
Garazh: 1500 metra linear
Shërbimet në bord: restorant me vetëshërbim, 
bar me zonë relaksi, dyqan duty-free, TV satelitor, 
kabinë për kafshë për miqtë me katër këmbë.

HAPËSIRË DHE REHATI

DINAMIKA DHE NDËRVEPRIME

AF CLAUDIA

AF FRANCESCA

AF MARINA

Adria Ferries S.p.A.
Lungomare Vanvitelli, 18 - 60121 (Ankona) Italy

www.adriaferries.com - booking@adriaferries.com

INFORMACION I DOBISHEM

ANULIMET DHE RIPARIMET: pasagjeri ka të drejtë të 
tërhiqet, gjë që duhet të zyrtarizohet me detyrim me shkrim 
në Kompaninë e transportit Adria Ferries. Kushtet për anulime 
janë si më poshtë:
• Deri në 20 ditë para nisjes do të kthehet 80% e çmimit të 
biletës.
• Nga 19 ditë deri në 5 ditë para nisjes, do të kthehet 70% e 
biletës.
• Nga 4 ditë deri në 1 ditë para nisjes do të kthehet 50% e 
biletës.
• Nuk parashikohet rimbursim për tërheqjet e komunikuara pas 
kushteve të sipërpërmendura. 
Kjo disiplinë vlen edhe për biletat me datë të hapur. Pasagjerët 
që nuk paraqiten në imbarkim, pa e anuluar më parë udhëtimin, 
nuk kanë të drejtë për rimbursim. Rimbursimet bëhen 
ekskluzivisht në vendin e lëshimit të biletës, nëpërmjet zyrës 
së lëshimit me kusht që anulimi të regjistrohet në procedurën 
elektronike.

Bagazhi: pasagjeri mund të sjellë me vete vetëm bagazh 
dore. Pasagjerët që udhëtojnë me vetura lejohen të lënë 
bagazhin e tyre në vetura. Ekziston, në varësi të anijes në linjë, 
një shërbim për ruajtjen e bagazheve me pagesë.

Kafshët shtëpiake: pasagjerët mund të sjellin kafshë 
shtëpiake. Për klauzolat që rregullojnë rregulloren në lidhje 
me kafshët në bord, ju lutemi referojuni dokumentit, në format 
PDF, nga faqja e internetit e së njëjtës kompani transporti 
(www.adriaferries.com).

CHECK-IN: pasagjerëve të prenotuar tashmë, edhe nëse kanë 
një biletë, u kërkohet të paraqiten në agjencinë e imbarkimit të 
paktën tre orë përpara orës së nisjes për të kryer formalitetet e 
kontrollit dhe kontrollet e sigurisë. Në rast vonese, Kompania 
rezervon të drejtën të anulojë rezervimet përkatëse.

MJETET TREGTARE: për rezervime dhe informacione 
mbi hipjen e automjeteve tregtare për eksport, të përdorura 
për transportin e mallrave ose që përmbajnë mallra që i 
nënshtrohen formaliteteve doganore, kontaktoni vetëm zyrën 
e mallrave në qendrën tonë të thirrjeve: + 39-071 50211621 
ose ne faqen zyrtare të Adria Ferries (www.adriaferries.com).

NDRYSHIMI I ORËS: orari i nisjes dhe mbërritjes tregohet në 
kohën lokale dhe synohet si pilot/pilot. Itineraret dhe oraret 
mund të ndryshojnë pa paralajmërim. “Kompania” nuk është 
përgjegjëse për ndryshime të papritura për arsye të forcës 
madhore ose teknike.

BILETA E HAPUR: biletat me datë të hapur janë të vlefshme 
për një vit nga data e lëshimit. Çdo ndryshim në tarifat duhet të 
rregullohet nga pasagjerët. Në rast anulimi dhe rimbursimi do 
të zbatohen penalitetet e parashikuara.

GRATË SHTATZËNË: gratë shtatzëna nuk do të pranohen 
për imbarkim nëse kanë përfunduar tashmë javën e 24-të. 
Pasagjerët që nuk kanë përfunduar javën e 24-të, duhet të 
paraqesin një komunikim me shkrim në bord, duke paraqitur 
një certifikatë mjekësore të lëshuar jo më vonë se 72 orë 
përpara nisjes. Kjo certifikatë duhet të autorizojë shprehimisht 
udhëtimin dhe duhet t’i dorëzohet oficerit të anijes. Imbarkimi 
do të sjellë pranimin nga pasagjerët e rreziqeve që lidhen me 
mungesën në bord të asistencës (të një lloji specialisti) dhe të 
strukturave të përshtatshme për menaxhimin e çdo emergjence 
që lidhet me gjendjen e shtatzënisë, si dhe natyrën specifike 
të transportit detar me  vështirësitë për te aksesuar ndihmën e 
jashtme, me pasojë përjashtimin nga çdo llojë përgjegjësie e  
ADRIA FERRIES SpA dhe të gjithë stafin.

DOKUMENTET: pasagjerët duhet të posedojnë pasaportë ose 
dokument tjetër të vlefshëm për emigracion dhe Kompania nuk 
mban përgjegjësi për moslargimin për shkak të dokumenteve 
që nuk janë me qëllim të emigrimit. Prandaj nuk parashikohet 
rimbursim.

COVID-19: dispozitat rregullatore ndryshojnë befas dhe është 
përgjegjësi e çdo pasagjeri të kontrollojë përpara çdo udhëtimi 
- si për vajtjen ashtu edhe për kthimin - kufizimet rajonale, 
kombëtare dhe të huaja në fuqi të publikuara në kanalet 
institucionale përkatëse.

ZYRA E REZERVIMIT
AGJENTËT PORTUAL

ANKONA
Frittelli Maritime Group SpA Lungomare Vanvitelli,18

Tel. +39 071 50211621 - Fax +39 071 202296 
e-mail: booking@fmg.eu 

Frittelli Maritime Group SpA
Stacioni Detar - Via Einaudi snc 

Tel. +39 071 50211220 - Fax +39 071 2072601

DURRËS
Adria Ferries Agency shpk Lagja 4, Rruga 
"Skënderbeg", Tre Kullat, Durrës, Albania 
Tel. +355 52220105 - Fax +355 52220107 

e-mail:booking@afagency.al 
Adria Ferries Agency Shpk - Stazione Marittima

Tel. / Fax +355 52420224 e-mail:cargo@afagency.al

BARI
P. Santelia srl Via Putignani, 53 

Tel. +39 080 5210266 - Fax +39 080 5289716 
e-mail: santeliatraghetti@gmail.com 

Stacioni Detar ”San Vito” 
Tel. +39 080 9995211 - Fax +39 080 2140827 

Stacioni Detar ”Marisabella” 
Tel. +39 080 5231824 - Fax +39 080 2145299

QENDRA E REZERVIMIT
+39 071 50211621 r.a.

+39 335 6348921


