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8-daagse CULTUURREIS ALBANIË 
GLOBAAL REISPROGRAMMA 
Deze unieke cultuurreis hebben wij ontwikkeld op basis van bijna 10 jaar ervaring in Albanië. 
U bezoekt onder deskundige leiding een aantal bijzondere locaties en verblijft steeds in tophotels. 
Tijdens deze reis ziet u zelf wat de Albanezen in cultureel opzicht tot stand weten te brengen! 

 
Reisdata 
U reist op door uzelf gewenste data. Wij hebben geen vaste vertrek- en retourdata. 
U kunt deze reis geheel op maat verlengen. 
 
Reissom  
€ 1.199 per persoon op basis van LO, inclusief retourvlucht vanaf Nederland of België* 
LET OP: Wij berekenen geen toeslag voor gebruikers van een single room! 
 
*Luchthaven van vertrek afhankelijk van persoonlijke voorkeur en/of gunstige reistijden en prijzen. 
 
Minimum aantal deelnemers 
Deze reis kan doorgaan bij een minimum van 6 personen. Bij minder dan 6 personen kan de reis ook 
doorgaan, maar in dat geval moet u rekenen op een hogere reissom. Afhankelijk van het aantal 
reiziger doen wij u tevoren altijd een offerte toekomen. 
 
Toelichting 
Deze unieke cultuurreis hebben wij ontwikkeld op basis van bijna tien jaar ervaring met culturele 
reizen in Albanië. U bezoekt onder deskundige leiding een aantal bijzondere locaties en verblijft in 
tophotels. In deze reis ziet u zelf wat de Albanezen in cultureel opzicht tot stand weten te brengen! 
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Beschrijving van de reis 

 
DAG 1 
Aankomst in Tirana in de loop van de middag. Na de lunch 
stadswandeling en bezoek met gids aan de Nationale Kunstgalerij. 
Verblijf in Hotel Mondial. 
 
DAG 2 
Na het ontbijt vertrek met bagage. Bezoek in Tirana aan het Historisch 
Museum en de Ethem Bey Moskee. 
Rond 11.00 uur vertrek naar het Ohridmeer. Onderweg een lichte lunch 
in Neli Resort aan het Ohridmeer waarbij u als u dat wilt kunt 
kennismaken met de heerlijke smaak van de lokale zalmforel, de koran. 
Rond 14.30 uur vertrek via Pogradec naar Macedonië met bezoek aan 
het klooster van St. Naum en het Kasteel van Ohrid. Overnachting in 
Neli Resort. 
 
DAG 3 
Na het ontbijt vertrek naar Korça met rond 10.30 uur bezoek aan het 
Nationaal Museum met zijn beroemde ikonen en stadwandeling. 
Rond 11.30 uur vertrek, via een schitterende route door Erseka en 
Leskovik, naar Gjirokastër met een korte stop in een bijzondere 
dierentuin. Traditionele lunch bij Josif (Shelegie Meren). Vervolgens 
een kort bezoek aan het stadje Permet met zijn typische communis-
tische architectuur. Koffie en drankje in Permet. Rond 17.00 uur vervolg 
van de reis naar Gjirokastër, alwaar rond 19.00 uur aankomst. Kort 
bezoek aan het oude stadscentrum en aansluitend een traditioneel 
diner met biologische groenten, lokale pasta’s, fruit van het seizoen, 
heerlijke desserts en lokale wijnen, begeleid door een concert door een 
plaatselijke traditionele polyfoniegroep. Overnachting in een historisch 
hotel in Gjirokastër. 
 
DAG 4 
Na het ontbijt uitgebreid bezoek aan het historisch centrum van 
Gjirokastër, de oude bazar, het etnografisch museum, waarna lunch in 
de stad of aan het Virua Meer. Rond 15.00 uur vertrek naar Saranda 
met ondeweg bezoek aan het natuurfenomeen Syri i Kaltër (Het 
Blauwe oog), bezoek aan de historische kerk van Mesopotam en de 
archeologische site Foinike. Daarna vervolg van de reis naar Saranda, 
alwaar verblijf in een uitstekend hotel. Rond 20.30 uur diner in het 
Kasteel van Likursi op de hoogste heuvel van Saranda. 
 
DAG 5 
Na het ontbijt vertrek naar Butrint met Illyrische, Grieke, Romeinse en 
Venetiaanse resten. Het bezoek wordt gegidst. Rond 12.00 uur vertrek 
via de schitterende kustweg van de Albanese Rivièra naar Porto 
Palermo, alwaar lunch; daarna door naar Hotel Dhimos in Himara. 
Mogelijkheid tot strandbezoek. ‘s Avond traditioneel diner in Restaurant 
Dhimos (geit en lokale kazen!), begeleid door een traditionele zang- en 
dansgroep. 

 

 

 
Tirana

 
Meer van Ohrid 

 
Korça 
 

 
Syri i Kaltër (Het Blauwe Oog) 

 

 
Apollonia 
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DAG 6 
Na het ontbijt een bezoek aan het Kasteel van Ali Pasha Tepelena, met 
gids; tevens een kort bezoek aan de voormalige communistische 
militaire basis van Porto Palermo, waar het regime zijn onderzeeërs 
had liggen. Aansluitend indien gewenst strandbezoek en lunch, met de 
verst denkbare vis, in de baai van Llamani. 
Rond 14.00 uur vertrek in de richting van Llogara met een kort verblijf in 
de baai van Dhermi. Rond 16.00 uur aankomst op de top van de 
Llogara pas (hoogte 1100 m) met schitterend uitzicht op de zuidelijke 
Albanese kust en zicht op Korfoe. Diner en verblijf in Hotel Llogara. 
 
DAG 7 
Tijdig vertrek naar de historische stad Berat met onderweg bezoek aan 
de historische site en het museum van Apollonia. Aansluitend bezoek 
aan het Klooster Ardenica en lunch in het nabij gelegen restaurant. 
Schitterend uitzicht op de Laagvlakte van Myzeqe en de Lagune van 
Karavasta. Rond 15.00 uur naar de historische stad Berat, alwaar 
verblijf in Hotel Mangalemi. Bezoek met gids aan het kasteel en de 
citadel van Berat, het Onufri Museum en verschillende kerken. Diner in 
Restaurant Het Kasteel met de wijnen uit de kelders van Cobo. 
 
DAG 8 
Na het ontbijt bezoek aan de moskee, de Teqe (Bektash Tempel) en 
het etnografisch museum van Berat. Aansluitend vertrek naar de 
luchthaven. Afhankelijk van de vertrektijd onderweg lunch in een 
uitstekend restaurant in Durres met bezoek aan het amfitheater of in 
het restaurant van het kasteel van Preza met uitzicht op Tirana en 
Kruja. 
 
Rit naar de luchthaven en vertrek naar Nederland of België. 
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