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PLATFORMA “INTERVAL INTERNATIONAL”

“INTERVAL INTERNATIONAL” PLATFORM
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Çfarë është Interval International?

Interval International është një kompani lider në industrinë e turizmit në botë, e cila ofron “Exchange 
program” i njohur ndryshe si “Programi i shkëmbimit të pushimeve”. Ky program vjen për herë të parë në 
Shqipëri falë bashkëpunimit të kësaj kompanie me Green Coast Resort & Residences.

Platforma e Interval International është krijuar në vitin 1976 dhe është shtrirë në 14 shtete. Interval operon në 
mbi 80 vende, si në SHBA, Evropë, në Amerikën Jugore dhe Azi.

Resorte dhe marka të njohura në të gjithë botën, si Diamond Resort, Four Seasons, Anantara Club, Plaza, 
etj, janë pjesë e kësaj platforme prej vitesh.

What is Interval International? 

Interval International is a leading company in the tourism industry world, which offers the “Exchange 
program” otherwise known as the “Vacation Exchange Program”. This program comes for the first time in 
Albania thanks to the cooperation of this company with Green Coast Resort & Residences.

The Interval International platform was established in 1976 and is spread across 14 countries. Interval 
operates in over 80 countries, including the US, Europe, South America and Asia.

Well-known resorts and brands all over the world, such as Diamond Resort, Four Seasons, Anantara Club, 
Plaza, etc., have been a part of this platform for years.
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Green Coast, pjesë e Platformës së Interval International

Green Coast Resort & Residences është anëtare dhe pjesë e rrjetit gjigand me mbi 3600 resorte nëpër 
botë, si në Bali, Tenerife, Dubai, Meksikë, Brazil, etj. Këto resorte operojnë duke qenë anëtare të Interval 
International.

Përmes Interval International, klientët e Green Coast mund të përfitojnë pushime në resorte të ndryshme 
që janë anëtare në këtë platformë.

Green Coast, part of the International Interval Platform

Green Coast Resort & Residences is a member and part of the giant network with over 3600 resorts around 
the world, such as in Bali, Tenerife, Dubai, Mexico, Brazil, etc. These resorts operate as members of Interval 
International. 

Through Interval International, Green Coast customers can enjoy vacations at various resorts that are part of 
this platform.
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Si funksionon Platforma e Intervalit?

Për t’u bërë pjesë e Interval International duhet të jeni pronar i një njësie banimi në Green Coast 
Resort & Residences.

• Pjesë e kontratës së shitjes, në formën e bonusit, është edhe marrëveshja për Platformën e Interval 
International;

• Klienti NUK paguan tarifë më vete për të qenë pjesë e kësaj platforme, duke e përfituar këtë program 
falas për 3 vitet e para;

• Pas 3 viteve, klienti që dëshiron të jetë sërish pjesë e kësaj platforme, zgjedh kundrejt një tarife të 
caktuar, programin e Interval International Gold apo Interval International Platinum. 

• Pjesë e Interval International është edhe programi ‘Getaway’. Ky program i jep të drejtën një anëtari 
të programit të shkëmbimit që të marri me qira akomodimin në një resort kundrejt një tarife, pa hequr 
dorë nga përdorimi dhe strehimi në pronën e tyre.

How does the Interval Platform work? 

To become part of Interval International you must own a residential unit at Green Coast Resort & 
Residences.

• As part of the sales contract, in the form of a bonus, is also the International Interval Platform agreement; 
• The client does NOT pay an additional fee to become part of this platform, by benefiting this program 

for free for the first 3 years; 
• After 3 years, the client who wants to be part of this platform again, can choose to pay an additional fee 

to become a member of The Interval International Gold or Interval International Platinum program;
• The Getaway program is also part of Interval International. Through this program, members of the 

Interval International Program are offered the opportunity to rent resort accommodation for a fee 
without relinquishing the use and occupancy of their own accommodation.
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Përfitimet e Platformës së Interval International:

• Programi i shkëmbimit i mundëson klientit mbledhjen e numrit të ditëve në të cilat nuk do e shfrytëzojë 
njësinë e tij të banimit në Green Coast. Po kaq ditë, klienti i shfrytëzon duke qëndruar në hotele a 
resorte në mbi 80 vende të botës;

• Avantazh për turistët, të cilët mund të pushojnë në resortin elitar Green Coast duke shkëmbyer pronën 
e tyre përmes Interval International;

• Klientët kanë mundësinë të qëndrojnë FALAS në mbi 80 vende të ndryshme, thjeshtë duke shkëmbyer 
pronën e tyre përmes këtij programi;

• Mundësi ideale për të udhëtuar në shtete të ndryshme pa shpenzuar për akomodimin;
• Kontribut i drejtpërdrejtë në ekonomi dhe në zhvillimin e këtij sektori, përmes turistëve të huaj që 

përdorin këtë platformë.

Benefits of the Interval International Platform:

• The exchange program allows the client to collect the number of days on which he/she will not use 
his/her accommodation unit on Green Coast. The client uses this same number of days by staying in 
hotels or resorts in over 80 countries around the world; 

• Advantage for tourists, who can stay in the elite Green Coast resort by exchanging their property 
through Interval International; 

• Clients have the opportunity to stay for FREE in over 80 different countries, simply by exchanging their 
property through this program; 

• Ideal opportunity for traveling to different countries without spending money on accommodation; 
• Direct contribution to the economy and the development of this sector, through foreign tourists who 

use this platform.
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Programi Interval International Gold dhe Interval International Platinum

Në këto dy programe, secila me një tarifë minimale, mund të anëtarësohet çdo pronar a bashkëpronar (përmes 
platformës TimeShare) i një njësie banimi në Green Coast Resort & Residences.

Interval International Gold and Interval International Platinum Program

Each owner or co-owner (via the TimeShare platform) of a residential unit at Green Coast Resort & Residences 
can join these two programs, each with a minimum membership fee.

Programi Interval International Gold u ofron 

anëtarëve të tij:

• Akses përgjatë gjithë vitit në shërbime dhe 
përfitime të shtuara;

• Këto përfitime variojnë nga vendi ku ndodhet 
resorti a hoteli, por zakonisht përfshijnë: Ulje në 
hotele, ulje në programin “Interval Getaway”, etj.

The Interval International Gold program offers its 
members:

• Year-round access to added services and 
benefits; 

• These benefits vary on where the resort or hotel 
is located, but usually include: Hotel discounts, 
Getaway Interval discounts, etc.

Programi Interval International Platinum u ofron 
anëtarëve të tij:

• Përfitimet dhe shërbimet shtesë që përfshihen 
edhe në Interval Gold;

• Shërbime të tjera shtesë, si: anëtarësim në 
lounge-t e aeroporteve dhe prioritet në 
aksesimin e Programit “Getaway”.

The Interval International Platinum program offers 
its members:

• Additional benefits and services included in the 
Interval Gold;

• Other additional services, such as: airport 
lounge membership and priority access to the 
Getaway Programme.



Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në:
For further information please contact:

+355 69 801 4999  
info@greencoast.al    
www.greencoast.al

Palasa, Albania


