15-daagse REIS MIDDEN- EN ZUID ALBANIË
GLOBAAL REISPROGRAMMA
 Deze reis kunt u als individuele reis of als groepsreis maken.
Het hier gepresenteerde programma is een voorbeeld. In overleg kan het programma
gewijzigd worden.
 Reissom ca € 900 per persoon op basis van LO, inclusief retourvlucht.
 Autohuur is niet inbegrepen in de reissom. U moet bij autohuur in Albanië rekenen op
ca € 50 per dag voor een middenklasser (alles inbegrepen, alle kilometers vrij). Wij
regelen de autohuur graag voor u.
 U kunt op ieder moment vertrekken.
DAG 1
Vlucht Nederland – Albanië. Afhalen van de huurauto. U
verblijft in een plezierig en rustig gelegen hotel in het centrum
van Tirana (reistijd ca 40 minuten).
Overnachting 1 in Tirana.
DAG 2
U kunt Tirana op eigen gelegenheid verkennen. Als dat wenst
kunt u gebruik maken van een gids, die wij graag voor u
regelen (niet inbegrepen).
Tirana
Overnachting 2 in Tirana.
DAG 3
Van Tirana naar de levendige havenstad Durrës: het
amfitheater, de historische stadsmuur, het archeologisch
museum, de boulevard. Strandbezoek in Durrës Plazh indien
u dat op prijs stelt.
Overnachting in Durrës Plazh.
DAG 4
Van Durrës via de archeologische opgraving Apollonia naar
Berat. ‘De stad met de duizend vensters’ is een van de
historische steden van Albanië. De citadel boven de stad
wordt nog steeds bewoond. Heel bijzonder zijn de
schilderingen van de zestiende-eeuwse kunstenaar Onufri.
Overnachting 1 in Berat.
DAG 5
U blijft nog een dag in Berat en omgeving. Wij informeren u
graag over mogelijkheden zoals al of niet begeleid,
wijnproeverij of sportieve mogelijkheden zoals rafting of
mountainbiken. Overnachting 2 in Berat.
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Tirana

Durrës

DAG 6
Via de schitterende Llogara Pas naar de mediterraan ogende
havenstad Vlora. U overnacht in een fijn hotel aan de kust,
iets ten zuiden van de stad. Indien mogelijk strandbezoek
(het hotel heeft een privéstrand) of anders vrije tijd.
Overnachting 1 bij Vlora.
DAG 7
Bezoek aan Vlora met zijn fraaie centrum, de zestiendeeeuwse moskee en de diverse musea. Vlora was de stad
waarin in 1912 de zelfstandigheid van Albanië van het Turkse
rijk werd uitgeroepen. Recenter (in de jaren 1996-1997) was
Kust ten zuiden van Vlora
de stad het toneel van hevige onlusten. Van hieruit
vertrokken de bootvluchtelingen richting Italië.
Overnachting 2 bij Vlora.
DAG 8
Van Vlora via de ‘Albanese rivièra’ naar Saranda. Een
schitterende rit over de kustweg met spectaculaire uitzichten
op zee. U kunt lunchen in een van de kleinere plaatsen langs
de riviëra. We logeren in een fijn hotel in het centrum van het
bruisende Saranda. Het Griekse eiland Korfoe is heel dichtbij.
Als u dat wilt kunt u in de avond het muziek- en
dansensemble ‘Zeri i Bilbilit’ (‘De stem van de nachtegaal’;
Butrint
niet inbegrepen) ontmoeten. Als u wilt zingt en danst u
zelf mee!
Overnachting 1 in Saranda.
DAG 9
Vandaag bezoekt u de unieke opgraving Butrint ten zuiden
van Saranda met Griekse, Romeinse en Venetiaanse resten.
U heeft een weergaloos uitzicht over de lagune met de blik
richting Korfoe. U luncht nabij de opgraving.
Overnachting 2 in Saranda.
Het Blauwe Oog, nabij Saranda
DAG 10
Via het natuurfenomeen Syri Kalter (Het Blauwe Oog) en het
historische bergstadje Libohova (alwaar lunch) gaat u naar
de historische stad Gjirokastër. Gjirokastër is Unesco-erfgoed
en terecht. Het is een fascinerende stad met een
eeuwenoude geschiedenis. De ligging aan de voet van het
reusachtige kasteel (bezichtiging mogelijk) is onvergetelijk. U
bezoekt de oude Ottomaanse wijk (Pazari i vjeter) en de
diverse musea. In een daarvan werd de dictator Enver Hoxha
geboren. U verblijft in een authentiek Ottomaans hotel.
Overnachting 1 in Gjirokastër.
Korça, orthodoxe kathedraal

DAG 11
Bezoek aan Gjirokastër. Overnachting 2 aldaar.
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DAG 12
Vandaag reist u via het muziekstadje Permet naar Korça. De
reis is heel avontuurlijk door het ruige gebergte met diepe
kloven en groene hellingen. In het vrolijke plaatsje Erseka
kunt u stoppen voor de lunch en gaat daarna door naar
Korça, een stad met allure en een groot historisch belang.
Sinds enkele jaren heeft Korça een gloednieuwe orthodoxe
kathedraal. De sympathieke Papas weet alles over de
geschiedenis van… het Nederlandse voetbal! Korça heeft
een hoge, frisse ligging en de omgeving leent zich voor
uitstapjes en wandelingen in de omgeving.
Wij raden een diner aan in een tradionele taverna in het
centrum van de stad. Overnachting in Korça.

Meer van Ohrid

DAG 13
Van Korça reist u via Podradec langs het schitterende Meer
van Ohrid (aan de overkant ligt Macedonië aan de voet van
bijna altijd dreigende bergen) en verder in enkele uren naar
de stad Elbasan. U bezoekt het historische centrum met
moskee en Romeins badhuis. Ook de dagmarkt is een
bezoek waard. Overnachting in Elbasan.
DAG 14
Van Elbasan reist u óf via Durrës of via Tirana (afhankelijk
van de drukte op de weg door werkzaamheden) naar Kruje.
In de heuvels ligt de fraaie Ottomaanse bazar en het
museum over de nationale held Skanderbeg. Bezichtiging
van de Bektash-tempel. Overnachting in Kruje.

Kruje, oude bazar

DAG 15
Afhankelijk van het tijdstip van inchecken en vertrek van de
luchthaven is er nog gelegenheid de bazar te bekijken
(souvenirs!), het museum te bezoeken of een wandeling in de
omgeving te maken. Daarna gaat u naar de luchthaven;
Strandartikelen, Durres Plazh
inlevering van de huurauto en terugreis naar Nederland.
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