
Ankona

Trieste

Bari

Durrës

Zgjidh pushimet ideale për vete

BILETAT OPEN: Biletat me datë të hapur janë të vlefshme për një 
vit nga data e prerjes. Diferencat e mundshme të tarifave duhet të 
paguhen nga pasagjerët. Në rastin e anulimit dhe të rimbursimit, 
do të aplikohen sanksionet e parashikuara. 

GRATË SHTATZËNË: Gratë në gjendje shtatzënie nuk do të 
pranohen për imbarkim nëse e kanë përfunduar javën e 24-
të. Pasagjeret që nuk e kanë mbushur javën e 24-të, janë të 
detyruara të paraqesin një komunikim me shkrim në bord, duke 
paraqitur një certifikatë mjekësore të lëshuar jo më vonë se 72 
orë para nisjes. Kjo certifikatë duhet të autorizojë shprehimisht 
udhëtimin dhe duhet t’i dorëzohet Oficerit të anijes. Imbarkimi do 
të sjellë si rezultat pranimin nga ana e Pasagjereve të rreziqeve 
që kanë lidhje me mungesën e asistencës në bordin e anijes (të 
tipit të specializuar) dhe të strukturave të përshtatshme për të 
administruar emergjencat e mundshme që lidhen me gjendjen 
e shtatzënësisë, si dhe natyrën specifike të transportit me rrugë 
detare që ka si pasojë vështirësitë për të pasur asistencën e 
jashtme, e si rrjedhim me çlirimin dhe përjashtimin nga çdo 
përgjegjësi që i referohet ADRIA FERRIES S.p.A. dhe të gjithë 
personelin e saj.

INFORMATIVA PËR PASAGJERËT: Pasagjeri është i detyruar të 
japë këto të dhëna: emrin, mbiemrin, gjininë, moshën, etj. Të gjithë 
pasagjerët gjatë imbarkimit kanë detyrë t’i komunikojnë Shoqërisë 
informacionet e mundshme në lidhje me nevojën e tyre për kura të 
veçanta dhe/ose asistencë në situatat e emergjencës. Pasagjerët të 
cilët kanë nevojë për asistencë për imbarkimin (njerëz me vështirësi 
lëvizore, etj.) janë të detyruar të paraqiten për imbarkim në kohën 
e duhur paraprakisht, duke i paraqitur nevojat e tyre personelit 
të dokut dhe/ose personelit në bord. Pasagjeri është i detyruar të 
komunikojë ndryshimet e mundshme të të dhënave personale nëse 
ndryshojnë nga momenti i prenotimit dhe momenti i imbarkimit. 
Të dhënat personale do të mblidhen në përputhje me dekretin D.L 
251/99 në përmbushje të Direktivës 98/41 KEE të datës 18.06.98, me 
normativat në lidhje me aplikimin e kodit ISPS mbi normat e anti-
terrorizmit, e në përputhje me dispozitat e D.L . 196/03. Në përputhje 
dhe sipas neneve 22 dhe 23 të Rregullores (BE) nr.1177/2010 (që 
ka si objekt të drejtat e pasagjerëve që udhëtojnë me rrugë detare 
dhe rrugë ujore të brendshme), u komunikohet pasagjerëve në 
pritje të imbarkimit në anijet Adria Ferries, se rregullorja në fjalë 
mund të konsultohet në biletarinë e Shoqërisë së Lundrimit ADRIA 
FERRIES S.p.A. dhe në bordin e anijeve. Theksojmë se Rregullorja 
e lartpërmendur (BE) n.1177/2010 gjithashtu mund të konsultohet, 
në format PDF, nga faqja e internetit e vetë Shoqërisë së Lundrimit. 
(www.adriaferries.com).

COVID-19: pasagjeri është i detyruar të vërtetojë kushtet e nevojshme 
për kryerjen e udhëtimit përpara se të blejë biletën nga autoritetet 
kompetente. Të gjitha informacionet mbi kufizimet e udhëtimit dhe 
dokumentacioni përkatës në fuqi mund të konsultohet në faqen e 
internetit  www.adriaferries.com/it/news-adria-ferries.
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Thirr në n. +39 071 2073044 
ose shkrua në info@ilmondoinmano.eu 

SHËRBIMI WHATSAPP
Rezervo menjëherë në

booking.adriaferries.com 
ose shkruaj në +39 335 6348921

Tour operator 
“IL MONDO IN MANO BY MINOAN AGENCIES” 

Lungomare Vanvitelli, 18 – 60121 Ankona, Italia

Nisu me

ANULIMET DHE RIMBURSIMET: pasagjerit i njihet e drejta e 
heqjes dorë, gjë që duhet të formalizohet me shkrim në Shoqërinë 
e lundrimit Adria Ferries. Kushtet e anulimeve janë si në vijim: 
• Deri në 20 ditë para nisjes do të rimbursohet 80% e çmimit të 
biletës. 
• Nga 19 ditë e deri në 5 ditë para nisjes do të rimbursohet 75% 
e biletës 
• Nga 4 ditë deri në 1 ditë përpara nisjes do të rimbursohet 50% 
e biletës. 
• Nuk parashikohet asnjë rimbursim për anulimet e komunikuara 
përtej afateve të lartpërmendura. Kjo disiplinë vlen edhe për 
biletat me datë të hapur. 
Pasagjerët të cilët nuk paraqiten në imbarkim pa e anuluar 
paraprakisht udhëtimin e tyre nuk kanë të drejtë për asnjë 
rimbursim. Rimbursimet bëhen ekskluzivisht në vendin e 
lëshimit të biletës, nëpërmjet zyrës së lëshimit me kusht që 
anulimi të rezultojë i regjistruar në procedurën elektronike.

BAGAZHET: Pasagjeri mund të mbajë me vete vetëm bagazhet e 
dorës. Pasagjerëve që udhëtojnë me automjete u lejohet të lënë 
bagazhet e tyre në automjete. Parashikohet, në varësi të anijes 
së linjës, një shërbim me pagesë për depozitimin e bagazheve.

KAFSHËT: Pasagjerët mund të marrin kafshë me vete. Për 
klauzolat që disiplinojnë rregulloren në lidhje me kafshët 
on board, duhet t’i referohemi dokumentit, në format PDF, 
nga faqja e internetit e vetë Shoqërisë së Transportit.  
(www.adriaferries.com).

CHECK-IN: Pasagjerëve që kanë rezervuar, edhe në qoftë se janë 
të pajisur me një biletë, u kërkohet të paraqiten pranë Agjencisë 
së imbarkimit të paktën tre orë përpara orarit të nisjes për të 
përfunduar formalitetet e check-in dhe kontrollet e security. Në 
rast vonese, Shoqëria rezervon të drejtën të anulojë rezervimet 
përkatëse dhe të pranojë udhëtarë të tjerë në pritje. 

AUTOMJETET KOMERCIALE: Për rezervime dhe informacione 
në lidhje imbarkimin e automjeteve komerciale në eksport, 
të përdorura për transportin e mallrave ose që përmbajnë 
mallra që i nënshtrohen formaliteteve doganore, kontaktoni 
ekskluzivisht zyrën e mallrave pranë qendrës sonë call center: 
+ 39-071 50211621 ose që mund të vizitohet në faqen zyrtare të 
Adria Ferries (www.adriaferries.com).

DOCUMENTET: Pasagjerët duhet të jenë të pajisur me një 
pasaportë ose me një dokument tjetër të vlefshëm për udhëtim 
jashtë shtetit dhe, Shoqëria nuk është përgjegjëse në rast të 
mos nisjes për shkak të dokumenteve që nuk janë në rregull 
për udhëtim jashtë shtetit, prandaj nuk parashikohet asnjë 
rimbursim. 

NDRYSHIMI I ORARIT: Oraret e nisjes dhe të mbërritjes paraqiten 
në orën lokale dhe nënkuptohen pilot/pilot. Itineraret dhe oraret 
mund të jenë subjekt ndryshimesh pa paralajmërim. Shoqëria 
nuk përgjigjet për ndryshimet e papritura për shkak të forcës 
madhore ose për arsye teknike. 

PUSHIME 

NË DET

ALBANIA 
ADVENTURE

PUSHIME NË MAL

TOUR ALBANIA 
KLASIKE

Booking online
booking.adriaferries.com

Booking online
INFORMACIONE TË DOBISHME



SISTEMIMI I PASAGJERËVE

A2 Kabinë e jashtme 2 shtretër 
me shërbime e dus 130 165 84 114

A3 Kabinë e jashtme 3 shtretër 
me shërbime e dush 120 155 84 114

A4 Kabinë e jashtme 4 shtretër 
me shërbime e dush 105 135 84 114

B2 • B3
• B4

Kabinë e jashtme 2/3/4 shtretër 
me shërbime e dush 110 145 74 101

AA2 Kabinë e jashtme 2 shtretër 
me shërbime e lavaman 110 130 74 101

AA4 Kabinë e jashtme 4 shtretër 
me shërbime e lavaman 100 130 74 101

AB2 Kabinë e brendshme 2 shtretër 
me wc e lavaman 98 125 69 94

AB4 Kabinë e brendshme 4 shtretër 
me wc e lavaman 95 120 69 94

CC2 Kabinë e brendshme 2 shtretër 
pa shërbime 87 112 55 74

CC4 Kabinë e brendshme 4 shtretër 
pa shërbime 83 108 55 74

PE4E Kabinë e jashtme 4 shtretër 
me dush e wc – “miqtë e kafshëve” 140 175 94 124

PE4I Kabinë e brendshme 4 shtretër 
me dush e wc – “miqtë e kafshëve” 120 155 84 111

PET2 Kabinë e jashtme 2 shtretër 
me wc e lavaman – “miqtë e kafshëve” 120 155 84 111

PET4 Kabinë e jashtme 4 shtretër 
me wc e lavaman – “miqtë e kafshëve” 110 150 79 104

ATS Poltronë 80 105 52 72

DECK Kalim i thjeshtë 75 95 47 65

MJETE TË SHOQËRUARA
Auto AUTOMJETE 

(lartësia maksimale 1,80m) 115 130 84 100

Rimo 3 Rimorkio 155 175 65 120

Mbus Minibus 185 210 105 205

Moto Motoçikletë 45 55 26 57

Bus Autobus 225 245 130 220

Animali Biçikleta dhe Kafshë free free free free

ZYRA E REZERVIMEVE – AGJENTËT PORTUAL

ANKONA
Frittelli Maritime Group SpA Lungomare Vanvitelli,18
Tel. +39 071 50211621 - Faks +39 071 202296 
e-mail: : booking@fmg.eu  www.fmg.eu 
Frittelli Maritime Group SpA - Stacioni Detar 
Tel. +39 071 50211220 - Faks +39 071 2072601

DURRËS
Adria Ferries Agency shpk Lagja 4, Rruga 
"Skënderbeg", Tre Kullat, Durrës Albania 
Tel. +355 52220105 - Faks +355 52220107 
e-mail:booking@afagency.deri më 
Adria Ferries Agency Shpk - Stacioni Detar
Tel. / Faks +355 52420224 e-mail:cargo@afagency.al

BARI
P. Santelia srl Via Putignani, 53 
Tel. +39 080 5210266 - Faks +39 080 5289716 
e-mail: santeliatraghetti@gmail.com 
Stacioni Detar ”San Vito” 
Tel. +39 080 9995211 - Faks +39 080 2140827 
Stacioni Detar ”Marisabella” 
Tel. +39 080 5231824 - Faks +39 080 2145299

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
GJATËSIA: 187 metra
SISTEMIMET: 76 kabina, 207 poltrona
KAPACITETI: 1000 persona
GARAZHI: 2.044 metra linear
SHPEJTËSIA: 23 nyje detare
SHËRBIMET NË BORD: Restorant self-service, Bar kryesor, 
Bar në self-service, Duty-free shop, TV Satelitor, Pet cabins për 
miqtë me 4 këmbë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
GJATËSIA: 168 metra 
SISTEMIMET: 119 kabina, 125 poltrona 
KAPACITETI: 639 persona 
GARAZHI: 1.500 metra linear 
SHPEJTËSIA: 19 nyje detare 
SHËRBIMET NË BORD: Internet Wi-Fi falas, Restorant self-service, 
Bar me zonë relaks, Duty-free shop, TV Satelitor, Pet cabins për 
miqtë me 4 këmbë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
GJATËSIA: 148 metra
SISTEMIMET: 296 kabina 
KAPACITETI: 2.100 persona 
GARAZHI: 850 metra linear
SHPEJTËSIA: 18 nyje detare
SHËRBIMET NË BORD: Restorant dhe piceri sipas menysë “à la carte”, 
Self-service, Bar kryesor, Amerikan bar, Piadineri e kebab, Akullore, 
Duty-free shop, Zonë lojërash për fëmijë, Zonë për piknik, Zonë për 
duhanpirësit, TV Satelitor, Pet cabins për miqtë me 4 këmbë.

CLAUDIA
SHPEJTËSI DHE NOVACION

FRANCESCA
HAPËSIRË DHE KOMFORT

MARINA
DINAMIKE DHE INTERAKTIVE

Për më shumë detaje në lidhje me ditët dhe oraret e 
nisjes, konsulto faqen e internetit www.adriaferries.com 
ose telefono në call center +39 071 50211621. 

Shoqëria nuk është përgjegjëse për ndryshimet për shkak 
të forcës madhore ose për arsye teknike.

ORARET DHE NISJET TARIFAT

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

www.adriaferries.com – booking@adriaferries.com

QENDRA E REZERVIMEVE
+39 071 50211621 r.a.

TË DREJTA DHE SHPENZIME PËR IMBARKIMIN 
DHE ZBARKIMIN ITALI SHQIPËRI (DHE V.V.):

Pasagjerë: 15.00 euro  Mjete: 20.00 euro Bus: 30.00 euro 
*tarifat dhe taksat portuale janë subjekt ndryshimesh. 

Çmimet nënkuptohen për një person, për një automjet dhe për një udhëtim dhe 
janë të ndryshueshme. Në kohën e blerjes, përveç tarifave të treguara në tabelë, 
janë gjithashtu të detyrueshme edhe taksat. Taksat e mundshme shtesë që 
kërkohen nga Autoritetet lokale duhet të paguhen direkt nga pasagjerët.

Bari/Durrës 
dhe anasjelltas

Ankona/Durrës 
Trieste/Durrës
dhe anasjelltas

JASHTË SEZONIT SEZONI TURISTIK

OFERTA RIDERS DHE KAMPERISTA
 Zbritjet mbi tarifën kamper ose moto për udhëtimet vajtje e 

ardhje në linjën e Ankonës. 

OFERTA BIKERS
 Reduktime mbi tarifën deck për grupe çiklistësh duke filluar 

nga 10 persona e lart në linjat ANKONA DHE BARI. 

OFERTA STUDENTËT
Zbritje mbi tarifat për udhëtimet në linjën Ankona / Durrës për 

studentë me moshë më pak se 26 vjeç

linja e pejtë

OFERTA DHE ZBRITJE FIKSE

Ofertat nuk aplikohen për kuotat e taksave, nuk mund të kombinohen 
dhe kanë disponueshmëri të kufizuar.

SKONTO 50%
PËR FËMIJËT NGA 4 
DERI NË 12 VJEÇ

UDHËTO NË KABINË 
ME KAFSHËN TËNDE 
SHTËPIAKE

SKONTO 
DERI NË 50%
PREBOOKING

SKONTO 30% 
MBI UDHËTIMIN 
E KTHIMIT

SKONTO 
DERI NË 30% 
PËR GRUPE 
NGA 10 E SIPËR

FËMIJËT GRATIS 
DERI NË, PA 
MBUSHUR 4 VJEÇ

KONVENCIONE

TRIESTE/DURAZZO DURAZZO/TRIESTE
DITA NISJA ARRITJA (+1) DITA NISJA ARRITJA (+2)

E MARTË 12:00 14:00 E DIEL 12:00 06:00

ANKONA/DURRËS DURRËS/ANKONA
DITA NISJA ARRITJA (+1) DITA NISJA ARRITJA (+1)

E MARTË 19:00 11:00 E MËRKURË 19:00 11:00

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

SHTUNË 17:00 09:00 DIEL 17:00 09:00

NISJE DITORE 
nga 10/07 

deri më 31/08
17:00 09:00

o 12:00

BARI/DURRËS DURRËS/BARI
DITA NISJA ARRITJA (+1) DITA NISJA ARRITJA (+1)

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 më 14/09 23:00 08:00 Nga 15/07 

deri më 14/09 23:00 08:00

Nisje ditore nga 
15/07 deri më 

14/09

12:00
ose  13:00

21:00
ose  21:00

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

deri më 14/12 23:00 08:00

Nisje ditore nga 
15/09 deri më 

14/12

12:00
ose  13:00

21:00
ose  21:00

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

deri më 14/01 23:00 08:00


