
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens 
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till res-
målet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De 
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om 
resmålet som de själva gör.

Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här 
programmet kan du läsa om Josifs resor.

Kultur och Vandrings med Josif Paparisto
Albanien & Nordmakedonien



Jag är tvättäkta alban, Tiranabo och har levt största delen av mitt liv i hu-
vudstaden. Jag sitter på ett café i Tirana och skriver detta hälsningsbrev in-
för min resa till Stockholm och till Reseskaparnas årliga träff. Det är mörkt 
ute och grupper av människor, mest unga, rör sig längs gatorna, som skug-
gor i skenet från gatlyktor, skyltfönster och bilarnas strålkastare.  

Jag dricker espresso och det finns gott om plats i caféet. Mitt liv sveper fram-
för mig och mörkret  påminner mig om det hårda och slutna diktaturåren 
i landet som föll bakom järnridån efter andra världskrigets slut. Tusentals 
fängslades. Samma öde drabbade skoningslöst även min mamma när jag 
var bara nio månader gammal. Året var 1969. 

Jag mötte min mamma för första gången i tjugoårsåldern i omvälvningar-
na av vad som skedde i Östeuropa. Fadern, en välkänd läkare i Tirana, läm-
nade min mamma när hon åtalades för landsförräderi och förbjöd mig att 
träffa henne när hon kom ut från fängelset efter att avtjänat sitt straff året 
1979. Jag löd faderns order. Mammas familj hade bannlysts av regimen, 
barskrapats, oskadliggjorts. Jag fyllde min tomhet efter min mamma med 
religion. När Albanien öppnade sina gränser i början på 90-talet befann jag 

Bäste resenär!

mig i en liten stad i Västergötland. Min far beordrade mig att återvända hem och fullborda min universitets utbildning i Tirana. Jag 
lämnade då religionen bakom mig. 

I Sverige föll jag pladask för det svenska språket och naturen och sen min återkomst till Albanien fick jag tröst i det svenska språket och 
svenska litteraturen. Just nu uppfyller jag mitt livs dröm att visa Albanien för svenska resenärer och vägleda dig i mitt vackra land, vi 
tillsammans letar upp några av landets guldkorn, från kända till mer okända orter, världsarv och vackra vildmarker.

Tillsammans vi gör en resa i tiden och känner historiens vingslag och tar en titt på händelser och personer som kan ge en fingervisning 
om varför vi albaner är som vi är. Jag tar dig till mina smultronställen, till ekologiska gårdar som är magiska platser för alla sinnen. 
Jag förmedlar på ett personligt sätt  om landet ur både historiska och kulturella synvinklar parat med min erfarenhet om din svenska 
bakgrund och förhållanden blir en stabil grund för att informera om detta annorlunda land. 

	 	 	 	 	 	 Ser	fram	emot	att	välkomna	dig	i	mitt	land!	
	 	 	 	 	 	 	 	 Med	varma	hälsningar	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Josif	Paparisto

Kalendarium 2022    Datum Ord. pris Gruppris
Vandring Albanien 7 dgr   28 jun   12 450 kr  12 950 kr
Albaninen 7 dagar       6 sep   11 950 kr  12 950 kr
Albanien 7 dagar     25 okt   11 950 kr  12 950 kr
Albanien Bridgeresa 10 dagar     2 nov   15 950 kr  16 450 kr

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

BRA ATT VETA: 
På många av Josifs resor besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna markförhållanden. Man behöver 
kunna gå på egen hand på en stadsrundtur på 1-2 tim för att få ut det bästa av resorna. 

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:
Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars - april och 
oktober - november och lite högre i maj och september.  Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi bokar desto 
bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta ett pris innan vi har 
alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person för 
flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.   



Nu har du chansen att få uppleva Albanien och möta stolta och vänliga Albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta sin historia. Josif 
vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss det bästa av hans nya Albanien. Det albanska köket överraskar och alla våra fördomar kommer 
på skam. Både naturen och historien får oss att häpna. Vi reser från majestätiska berg till ett karibiskt hav. Under tiden berättar Josif sin familj och landets 
historia, som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med om både trendorakel och Josif om att det är nu man 
ska besöka Albanien när det gamla orörda ännu finns kvar och landet samtidigt hunnit bygga upp en turistnäring som ger oss den komfort vi är vana vid.  

DAG 1: DURRES, VLORE
Flyg via Belgrad till Tirana där Josif, vår svensk-
talande guide möter oss på flygplatsen. Vi-
dare till hamnstaden Durrës. Här väntar en 
härlig lunch på en restaurang intill Adriatiska 
havet. Josif tar oss med på en promenad när 
vi får se Balkans största romerska amfiteater 
och det venetianska tornet. Vidare mot kust-
staden Vlore där vi bor en natt. (L)

DAG 2: BUTRINT, SARANDE, GJIROKASTER
Vi fortsätter på en vacker och slingrig väg 
längs kusten och den Albanska rivieran 
som avslutas i söder med klassiska Sarande. 
Genom fönstren ser vi förutom det klarblå 
vattnet ålderdomliga och fascinerande byar. 
Vi bryter på vägen för lunch invid havet.  Vi 
besöker den drygt 3000 år gamla staden 
Butrint, som idag är en stor och mycket 
stämningsfull arkeologisk park. Butrint, som 
finns på UNESCO:s världsarvslista, byggdes 
och präglades både av greker och romare 
och var en viktig koloni med sin strategiska 
position. En vacker bussresa genom berg 
och dalar tar oss sedan till Gjirokaster, med 
ett stopp vid Blå ögat, en naturpark med 
mystiska djupblå vattenkällor. Väl framme i 
den vackra kuperade staden checkar vi för 2 
nätter och äter sedan en god middag lokala 
specialiteter. (F, L, M)

DAG 3: GJIROKASTER & LOKAL GÅRD
Under en rundtur lär vi känna ”staden med 
tusen steg”, byggd på de branta sluttning-
arna i Drinodalen, även denna stad är en 
världsarvsstad tack vare den särpräglade 
ottomanska arkitekturen från 1600-talet: 
hundratals boningshus med karaktäristiska 
tak av skiffer, träbalkonger och vita stenväg-
gar. Vi ser också Enver Hoxhas födelsehus. 
Vid lunchtid beger vi oss till Josifs vän som 
har en gård, här kommer vi äta en god lunch. 
Josifs vän berättar om livet på landet. Åter till 
Gjirokaster för egen tid att utforska staden 
och kanske köpa lite lokalt hantverk. (F, L)

DAG 4: GJIROKASTER, BERAT, TIRANA
På förmiddagen väntar en fin bussresa om-
givna av det vackra landskapet till Berat, 
som är en av Albaniens stora sevärdheter 
och turistmål. På 1200-talet byggdes den 
befästa staden högst upp på en kulle med 
kontroll över floden Osums dalgång. Vi 
börjar uppe med en god lunch i den bor-
gen, varifrån man har en vacker utsikt över 
bergen. Sedan åker vi ner till den något 
nyare staden nedanför kullen där vi under 
en rundtur till fots besöker vi Berats urtida 
moskéer och kyrkor, slottet och över 300 
år gamla ännu bebodda hus. Det ä en unik 
upplevelse som ger en glimt av hur livet 
var när turkarna och det Ottomanska riket 
härskade över Albanien. Vidare mot Tirana, 
Albaniens huvudstad. Här stannar vi i 3 nät-
ter på centralt belägna hotell. (F ,L, M)

DAG 5: TIRANA
Idag skall vi få uppleva Tirana under en in-
tressant guidad promenad av staden med 
dess fantasieggande arkitektur, vackra 
parker och gemytliga kaféer. På Skender-
begtorget stod för inte alltför länge sen 
diktatorn Enver Hoxha staty. Bunkart2 är ett 
museum inrymt i en väldig bunkeranlägg-
ning. Det är en symbol för den hänsynslösa 
regimen, som ger oss ytterligare en insikt i 
landets grymma historia. På eftermiddagen 
besöker vi Kvarteret, Blloku. I det fattiga, 
bergiga landet var Kvarteret ett mytiskt be-
grepp. Det var Makten. Palatset. Storebrors 
kontrollrum. Det var den förbjudna staden i 
det stängda landet, de kvarter där de alban-
ska ledarna och eliten hade levt skyddade 
av soldater och poliser och fredade från 
insyn. Middag på Josifs och hans familjs fa-
voritrestaurang, där vi får smaka på skaldjur 
och fisk i en härlig blandning. (F, M)

FAKTA - 7 dAgAr
CA GRUPPRIS fR: 11 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I prIset InGår
• Ciceron och guide Josif Papristo
• Flyg Arlanda - Tirana via Belgrad t/r
• Del i dubbelrum med frukost på 
  4 stjärniga hotell. (F)
  Vlore 1 nt Gjirokaster 2 nt, Tirana 3 nt
• 5 luncher inkl vin & vatten (L)
• 3 middagar inkl vin & vatten (M)
• Rundresa 7 dagar med buss
• Guidade rundturer i Gjirokaster, Berat,  
  Tirana, Shkoder & Durres
• Besök till Butrint
• Besök till vingård med vinprovning
• Besök till etnogård
• Guidad visning Bunkart2
• Övriga besök enligt program 

tIlläGG: Enkelrum ca 1150 kr

Albanien  
 - Josifs Albanien, en resa med storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

DAG 6: TIRANA, SHKODER
Idag väntar en spännande heldagsutfärd till 
Shkoder som ligger vid södra sidan av Shko-
dersjön. Vi besöker en vingård och en etno-
gård, där vi äter en lunch som både vad gäller 
smaker och fantasifulla presentationer platsar 
på en modern gourmetkrog. Vidare mot Ro-
zafa borgen & Shkoder, en katolsk stad, präg-
lad av italiensk och österrikisk arkitektur. Vi 
besöker bl.a. stadens världsberömda katedral 
samt en fotoutställning av Marubi, en välkänd 
italienare. Åter mot Tirana. (F ,L) 

DAG 7: TIRANA, KRUJE, HEMRESA
Vi åker till Kruje, staden som är förknippat med 
den albanska nationalhjälten Skenderbeg. Här 
besöker vi ett museum inrymt i slottet samt 
basaren som erbjuder fint hantverk innan vi 
fortsätter mot flygplatsen för hemresa. (F)



Albanien

DAG 1: DURRES, BERAT
Flyg via Belgrad till Tirana. Josif, vår svensk-
talande guide möter oss på flygplatsen och 
vi reser med buss till hamnstaden Durrës, Al-
baniens nästa största stad. Nu väntar en god 
måltid på restaurang intill Adriatiska havet. 
Under en intressant stadsrundtur får vi se Bal-
kans största romerska amfiteater och det ve-
netianska tornet. Vidare mot Berat, en myck-
et intressant stad med anor från 1200-talet. 
Väl framme checkar vi in på vårt hotell i den 
historiska delen av staden. Middag. (L, M)

DAG 2: BERAT
Berat är med på UNESCO:s världsarvslista 
och är en av Albaniens stora sevärdheter. 
På 1200-talet byggdes den befästa staden 
högst upp på en kulle med kontroll över 
floden Osums dalgång. Under en rundtur 
besöker vi Berats urtida moskéer och kyr- 
kor, slottet och över 300 år gamla bebodda 
hus. Det är en unik upplevelse som ger en 
glimt av hur livet var när Ottomanska riket, 
Turkiet, härskade över Albanien. Vi avslutar 
uppe på borgen, varifrån man har en vacker 
utsikt över bergen, med en god lunch. På 
eftermiddagen väntar en vinprovning på en 
vingård på den albanska landsbygden där 
Josifs vän, Levant, odlar och gör vin på in-
hemska druvor som Debina och Serina. Efter 
vinprovningen får vi  möjlighet att handla 
vinerna med oss. (F, L, M)

DAG 3: TIRANA
Vi  reser mot huvudtaden Tirana. Väl framme 
äter vi en god lunch innan vi får våra rum på 
vårt centralt belägna hotell. På eftermidda-
gen inväntar en busstur genom dem gamla 
stadsdelarna av Tirana och vi besöker den 
nya basaren, ett område som man har för-
nyat nyligen. Här finns en fin färskvarumark-
nad med grönsaker, kryddor och godsaker. 
Gemensam middag på kvällen. (F, L, M)

DAG 4: TIRANA
Bunkart2 är ett museum inrymt i en väldig 
bunkeranläggning utanför Tirana. Ursprung-
ligen byggdes den 1972-1978 för att husera 
alla regeringstoppar, inklusive Hoxha själv, i 
händelse av kärnvapenkrig. Efter kommunis-
mens fall stod bunkern länge oanvänd men 
är museum sedan april 2016. Det är en fantas-
tisk sevärdhet, om än med en grym historia. 
Vid lunch besöker vi ett distrikt där det finns 
många restauranger att välja på, Josif tipsar. På 
eftermiddagen upplever vi Tirana under en in-
tressant guidad promenad genom de centrala 
delarna. Vi besöker Blloku, kallat ”Kvarteret” 
som förr var ett mytiskt begrepp i det fattiga 
och bergiga landet. Det var Makten och sto-
rebrors kontrollrum. Det var den förbjudna 
staden i det stängda landet, de kvarter där de 
albanska ledarna hade levt skyddade av solda-
ter och poliser och fredade från insyn. Gemen-
sam middag på kvällen. (F, M)

DAG 5: SHKODËR
Idag väntar en spännande heldagsutfärd 
till Shkodër som ligger vid södra sidan av 
Shkodërsjön. Vi besöker en etnogård, där vi 
får uppleva en lite speciell lunch med många 
goda smaker tillagad av ekologiska råvaror. 
Vidare mot Rozafaborgen och Shkodër, en 
huvudsakligen katolsk stad, präglad av ita-
liensk och österrikisk arkitektur. Vi besöker 
bl.a. stadens världsberömda katedral, samt 
en bildutställning av Marubi, en italienare 
som verkade i Albanien i slutet av 1800-ta-
let. På kvällen äter vi en gemensam avslut-
ningsmiddag på Josifs favoritrestaurang, 
vi får smaka på skaldjur och fisk i en härlig 
blandning. Åter mot Tirana. (F, L, M )

DAG 6: TIRANA, KRUJE, HEMRESA
Vi åker till Kruje, staden som är förknippat med 
den albanska nationalhjälten Skenderbeg. Här 
besöker vi ett museum inrymt i slottet samt 
basaren som erbjuder fint hantverk. Lunch i 
Kruje innan vi fortsätter mot flygplatsen. (F, L)

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta stolta och vänliga Albaner som längtar efter att få visa 
upp sitt land och berätta sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss det bästa av hans nya Albanien. Det albanska köket 
överraskar och alla våra fördomar kommer på skam. De albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort 
till sina egna. En dag besöker vi t ex en toppmodern ekologiskt driven gård som bjuder oss på en lunch som både vad gäller smaker och fantasifulla 
presentationer platsar i vilket kocktävlingsprogram eller på modern gourmetkrog som helst. Både naturen och historien får oss att häpna. Vi reser 
från majestätiska berg till ett smaragdgrönt hav. Under tiden berättar Josif sin familj och landets historia, som de flesta varit totalt ovetande om och vi 
alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med Josif om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla orörda ännu finns kvar och landet samti-
digt hunnit bygga upp en turistnäring som ger oss den komfort vi är vana vid.  Snart kanske även Albanien förlorar en del av sin särart. 

FAKTA - 6 dAgAr
Ca GrupprIs: 10 950 Kr
RESLÄNGD:  6 DAGAR
I prIset InGår
• Ciceron och guide Josif Papristo
• Flyg Arlanda - Tirana via Belgradt/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
   Berat 2 nätter och  Tirana 3 nätter
• 5 luncher inkl vin & vatten (L)
• 5 middagar inkl vin & vatten (M)
• Rundresa 6 dagar med buss
• Guidade rundturer i Berat, Tirana, Shkoder 
  & Durres
• Besök till vingård med vinprovning
• Besök till etnogård
• Guidad visning Bunkart2

tIlläGG
Enkelrum ca 950 kr



Nordmakedonien & Albanien

DAG 1: OHRID MAKEDONIEN
Josif möter oss på flygplatsen i Tirana och 
tar oss med till en lokal gård för lunch.Vi-
dare till Ohrid i Makedonien belägen intill 
Ohridsjön, där stad möter vatten. Både sta-
den och sjön finns med på UNESCO:s världs-
arvslista. Incheckning på hotellet. ( L )

DAG 2 : OHRID, BÅTTUR
Vi promenerar bland vita hus som följer 
strykarkatternas kullerstensgränder. Stan-
nar till vid den gamla romerska teatern. Folk 
från grannskapet sitter på läktarna med fiol, 
gitarr och trumman. Sångerna är vemodigt 
vilda och handlar om livet. Vi vandrar vidare 
för att uppleva kapellet Sveti Jovan Kaneo 
på ett klipputsprång ovanför den djupa 
Ohridsjön som bildades miljontals år sedan. 
På eftermiddagen gör vi en båttur på sjön. 
Gemensam middag. ( F, L, M )

DAG 3: KORÇË (ALBANIEN)
Vår resa går mot Sveti Naum, ett vackert 
kloster naturskönt beläget nära sjön intill 
gränsen med Albanien. Efter gränsöver- 
gången äter vi lunch och fortsätter mot 
Korçë. Många av Albaniens konstnärer, 
musiker och poeter är födda i trakten och 
här ser vi en fin samling av gamla kyrkmål- 
ningar, den gamla ottomanska basaren och 
en gammal moské. Middag på en karakte- 
ristisk restaurang och en kall Korça som den 
inhemska ölen heter. (F, L, M) 

DAG 4 : PËRMET, GJIROKASTËR
Idag en längre bussresa till Gjirokastër, vi får 
uppleva de mest spektakulära landskapen 
som finns i södra Albanien med höga berg 
och dramatiska kanjoner. Efter lunch i Për-
met fortsätter vår bussresa mot Gjirokastër. 
Väl framme, i den kuperade staden, äter vi 
en god middag.  (F, L ,M)

DAG 5 : GJIROKASTËR & LOKAL GÅRD
Under en rundtur lär vi känna ”staden med 
tusen steg”, byggd på de branta sluttning-
arna i Drinodalen, även denna stad är en 
världsarvsstad tack vare den särpräglade ot-
tomanska arkitekturen från 1600-talet. Idag 
skall vi möta Josifs vän som har en gård, det 

blir ett speciellt möte där vi lära oss mer om 
hur det är att vara bonde både tillbaka i ti-
den och i nutid. Åter till Gjirokastër , middag 
på en karakteristisk restaurang. (F,L,M)

DAG 6: BUTRINT, SARANDE
En vacker bussresa förbi berg och genom 
dalar tar oss till Butrint, med stopp vid Blå 
Ögat, en naturpark med spektakulära vat-
tenkällor. Vi reser tillbaka i tiden när vi besö-
ker Butrint, en stor och mycket stämnings-
full arkeologisk fyndplats, drygt 3000 år 
gammal. Nu väntar en god lunch invid havet 
i  Sarandë. Vidare färd längs kusten till orten 
Dhërmi som är belägen vid den albanska ri-
vieran. Åter mot Gjirokaster ( F, L )

DAG 7: BERAT, TIRANA
Efter frukost fortsätter vi vår resa vidare mot 
Berat, en mycket speciell stad med anor från 
1200-talet. Vi börjar uppe på borgen med 
en god lunch och rundtur, härifrån har vi en 
vacker utsikt över bergen. Berat är med på 
UNESCO:s världsarvslista och är en av Alba-
niens stora sevärdheter. På 1200-talet bygg-
des den befästa staden högst upp på en kul-
le med kontroll över floden Osums dalgång. 
Under rundturen besöker vi Berats urtida 
moskéer och kyrkor, slottet och över 300 år 
gamla bebodda hus. Det är en unik upple-
velse som ger en glimt av hur livet var under 
det Ottomanska riket, när Turkiet, härskade 
över Albanien. Efter Berat fortsätter vi vidare 
mot Tirana, Albaniens huvudstad.  (F,L, M)

DAG 8: TIRANA
Idag skall vi få uppleva Tirana under en in-
tressant guidad promenad genom centrala 
Tirana med dess fantasieggande arkitektur, 
vackra parker och gemytliga kaféer. På Sken-
derbeg torget stod för inte allt för länge sen 
diktatorn Enver Hoxha staty. I Bunkart2, ett 
museum om den hänsynslösa regimen i Al-
banien får vi en insikt i landets grymma his-
toria. På eftermiddagen besöker vi Kvarteret, 
Blloku. I det fattiga, bergiga landet var Kvar-
teret ett mytiskt begrepp, det var Makten, 
Palatset och Storebrors kontrollrum. Det var 
den förbjudna staden i det stängda landet, 
det var här de albanska ledarna bodde, skyd-

Följ med på en resa till Albanien och Makedonien två länder med många fina och mysiga 
små städer att upptäcka och landskapet är kuperat med fina vyer var man än kommer.  
Både Albanien och Makedonien har varit två länder som var relativt stängda mot om-
världen fram tills inte alltför länge sedan men nu har dessa länder öppnat upp sig och 
välkomnar oss turister från när och fjärran.

dade av soldater och poliser och fredade från 
insyn. Dagen avslutas med en trevlig middag 
på Josifs favorit fiskrestaurang.(F, M)

DAG 9: TIRANA, SHKODER
Idag väntar en spännande heldagsutfärd 
norrut till Shkoder som ligger vid södra si-
dan av Shkodersjön. Vi besöker en vingård 
och en etnogård, där vi får uppleva en lite 
speciell lunch med många goda smaker till-
lagad av ekologiska råvaror. Vidare mot Ro-
zafa borgen och Shkoder, en huvudsakligen 
katolsk stad, präglad av italiensk och öster-
rikisk arkitektur. Åter mot Ti-rana. ( F,L )

DAG 10: TIRANA, HEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemresa.

FAKTA
Ca GrupprIs:  14 950 Kr
RESLÄNGD:  10 DAGAR
I prIset InGår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda - Tirana t(r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Rundresa med buss
• 8 luncher &  6 middagar inkl. 1 glas vin/
  öl och vatten
• En vinprovning

• Alla rundturer och entréer  enligt program
Enkelrumstillägg  ca 2 500 kr

Övrig info:
Denna resa går också att göra på 8 
dagar. 



FAKTA
Ca GrupprIs: 13 950 Kr
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I prIset InGår
• Ciceron och guide Josif Paparisto
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
 Shkoder 1 nt,  Valbone 3 nt, Theth 2 nt, Tirana  1nt
• Engelsktalande vandringsguide
• 6 lunchpaket (L)
• 7 middagar inkl vin & vatten (M)
• Alla transporter i Albanien
• Alla vandringar - två nivåer kommer  
  erbjudas
• Övriga besök enligt program 

tIlläGG
Enkelrum:               1 500 kr

Norra Albanien -  en vandringsresa med storslagen natur & en fördold historia.

En riktig bergsvandring i de fördömda bergen i norra Albanien med spektakulära vyer, små glömda byar , lokala hotell och ett verkligt möte med den 
albanska kulturen. Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta stolta och vänliga Albaner som längtar 
efter att få visa upp sitt land och berätta sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss det bästa av hans nya Albanien. 
Det albanska köket överraskar och bjuder på en blandning av italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort till sina egna.  Både naturen 
och historien får oss att häpna. Vi  upplever majestätiska berg och smaragdgröna sjöar. Under tiden berättar Josif sin familj och landets historia, som 
de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med Josif om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla 
orörda ännu finns kvar och landet samtidigt hunnit bygga upp en turistnäring som ger oss den komfort vi är vana vid.  

DAG 1: SHKODER
Vår guide möter oss på flygplatsen och vi reser med buss direkt vidare till Shkodër som ligger 
vid södra sidan av Shkodersjön. Efter incheckning på vårt hotell stadsrundtur i Shkoder, en 
huvudsakligen katolsk stad, präglad av italiensk och österrikisk arkitektur. På kvällen äter vi 
gemensam middag på en trevlig restaurang i Shkoder. (M)

DAG 2: KOMAN, fIERZE, VALBONA
Efter frukost åker vi buss till Koman. Här går vi ombord på en bilfärja som tar oss med på 
en spektakulär båttur på Koman, en sjö med smaragdgrönt vatten och omgiven av höga 
kalkstensberg. Vi äter en medhavd lunchpaket på båten. Denna båtfärd på två timmar har 
blivit utnämnd till en av Albaniens höjdpunkter. Vidare med buss till Valbona national park, vi 
vandrar därifrån längs med Valbonaälven genom kohagar och över fält till byn Valbona. Det 
är lätt att gå och du kan koppla av och njuta av de vidunderliga vyerna. Efter cirka 2 timmar 
når vi vår hotell. (F, L, M) Vandring: 3 tim vandring 8 km 200 m upp och 50 m ner

DAG 3: VANDRING CEREM
Dagens vandring utgår från Cerem, Valbonadalens högst belägna by. Härifrån slingrar sig sti-
gen bekvämt uppåt genom en lummig skog. Vi passerar en fåraherdeby och gör ett stopp för 
kaffe, bryggt direkt över elden. I övrigt möter vi få eller inga människor, kanske någon bonde 
som förflyttar sig till häst över markerna. Lunchen tar vi uppe på en platå i Montenegro med 
panoramvy över de 2500 meter höga topparna som omger oss. Väl åter till vårt hotell i Val-
bona samlas vi och pratar om dagen till något gott att dricka innan vår gemensam middag. 
(F, L, M)
Vandring: 4,5 tim vandring, 11,5 km, 775 m upp, 775 m ner.

DAG 4: THETH
Idag är det dags för en av de mer häftiga vandringarna i Albanien. Från en nationalpark till en 
annan, över ett pass på 1800 möh och en panoramautsikt som vi sent kommer att glömma. 
Vyerna är hisnande! Vi ser ut över nationalparkerna Theth och Valbona, över till Montenegro 
och in mot Kosovo. Här ligger också Albaniens näst högsta berg Jezerca, 2 693 möh. Stigen 
upp går i serpentiner och kanske passerar vi något snöfält. När vi kommer ner till alpängarna 
sätter vi oss i gröngräset och njuter av vår medhavda picknicklunch. Vi bär bara vad vi behö-
ver under dagen och dricksvatten fyller vi på längs stigen. Era väskor transporeteras till nästa 
dal och boende. Vandringen är en av Albaniens vackraste. Theth var länge en isolerad by utan 
vägar till omvärlden. Här checkar vi in på vårt charmiga pensionat för de kommande två nät-
terna. Ute på terrassen kan man sitta i timmar och bara njuta av utsikten och sin insats. (F, L, 
M) Vandring: 5 tim vandring, 11 km, 800 m upp, 1000 m ner

DAG 5: VANDRING THETH DALEN
Efter frukost ute på terassen gör vi oss redo för dagens vandring. Vi startar direkt från vårt 
pensionat och beger oss genom byn längs dalen. Längs vägen passerar vi ett av de få isole-
ringstorn som finns kvar i Albanien och vars syfte var att skydda familjemedlemmar som låg 
i blodsfejd. Här stannar vi till och får lära oss mer om den Albanska traditionella kulturen och 
blodshämnden som är fortfarande aktuellt i norra delarna av landet. Vi passerar det 30 meter 
höga vattenfallet i Grunasi-ravinen och fortsätter sedan mot den klarblåa vattenbassängen 
Blue Eye, formad av erosion och smältvatten. Vandringen idag går nere i dalen så vi gör min-
dre höjdmetrar än föregående dagar, men underlaget är mer tekniskt på sina ställen. (F, L,M)

Vandring: 4 timmar, 12 km, 250 m upp, 250 m ner.



DAG 6: VANDRING QAf THORRE
Idag är det dags att lämna de nordalbanska nationalparkerna och vi beger oss tillbaka till civi-
lisationen. Vi vandrar delvis mot Qaf Thorre passet och åker minibuss delvi på en lite skumpig 
väg. Nedanför oss ser vi Theth by. Picknicklunch intas vid någon äng på väg mot passet. Vi 
kliver på bussen för vidare färd mot Tirana. På vägen stannar vi på en lokal etnogård och äter 
en god avslutningsmiddag, de lagar maten på lokalt producerade råvaror och vi får prova på 
ett många olika smårätter. Väl framme i Tirana, checkar vi in på vårt centralt belägna hotell. 
(F,L,M) Vandring: 3 tim vandring 7 km 600 m upp

DAG 7: HEMRESA
Idag skall vi få uppleva Tirana under en intressant guidad promenad genom centrala Tirana 
med dess fantasieggande arkitektur, vackra parker och gemytliga kaféer. På Skenderbeg 
torget stod för inte allt för länge sen diktatorn Enver Hoxha staty. Vi åker igenom Kvarteret, 
Blloku. I det fattiga, bergiga landet var Kvarteret ett mytiskt begrepp, det var Makten, Palat-
set och Storebrors kontrollrum. Det var den förbjudna staden i det stängda landet, det var 
här de albanska ledarna bodde, skyddade av soldater och poliser och fredade från insyn. 
Egen tid för lunch innan vi beger oss till flygplatsen för hemresa. (F)

Vandring i Albanien
Albanien är i mycket obruten mark, vilket betyder att vi ofta går på naturliga stigar som mest 
använts av getter och får. Terrängen är därför ojämn och stenig på sina håll. Vandringarna är 
variende och ett par dagar går vi på relativ flack mark, medan andra dagar gör vi ordentlig 
stigning uppåt för att sedan gå tillbaka ned. Vi går i lungt tempo med tid till pauser för åter-
hämtning och tid att njuta av omgivningarna. Man bör dock vara i god form och ha vana från 
tidigare vandring. Se gärna informationen på vår svårighetsskala. Både Valbona och Theth 
är två små byar som ligger enormt vackert i bergen, och avlägset från närmsta stad. Husen 
ligger utspridda och det finns inga butiker eller mataffärer. Här är man ett med naturen. På 
eftermiddagarna när vi kommer tillbaka från vandringarna kan man slappna av med en god 
dryck eller kanske en bok.

Mat: Middagarna äter vi på Gästhusen. Maten är enkel men mycket god och vällagad - och 
framförallt hemlagad. På vandringsdagarna har vi lunchpacket eller att vi stannar hos någon 
familj. Det finns inga affärer i området (Valbona/Theth) för egen komplettering.

Packning: Vi reser med lätt packning denna vecka. Det finns möjlighet att lämna en väska 
på hotellet i Shkoder där vi sover första natten, för att sedan återfå den väskan på väg mot 
Tirana, näst sista kvällen. För veckan tar vi med oss en mjuk tygväska (ej resväska) som max 
bör väga 8 kg färdigpackad. Denna väska skickar vi med packhästar då vi vandrar över pas-
set från Valbonadalen till Theth. Den mjuka tygväskan ska fästas på häsryggarna och får inte 
innehålla något skrymmande så som exempelvis laptops eller liknande.På vandringarna bär 
vi lätta dagspack: en liten ryggsäck som rymmer förstärkningspack och picknick. Kvällar och 
morgnar är svala uppe i bergen, så ta gärna med en varm tröja eller lättare dunjacka (dunjacka 
tar lite plats och väger mindre). 

Norra Albanien -  en vandringsresa med storslagen natur & en fördold historia.


