
Dag 1 Durres
Avresa från Skandinavien till Tirana via Wien.
 
Ankomst Tiranas flygplats på eftermiddagen. 
Vi åker direkt till kuststaden Durres och 
checkar in på vårt hotell som ligger fint vid 
strandpromenaden i centrum.  

Durres grundades 627 f.Kr. under namnet 
Epidamnos. Den romerska härvägen Via 
Egnatia till Konstantinopel (känd för att knyta 
samman väst och öst) började i staden och 
flera av Romarrikets mäktiga och rika män, till 
exempel Cicero och Caesar, sägs ha tillbringat 
somrarna här.
 
Vi äter sedan middag på en restaurang vid 
strandpromenaden i närheten av hotellet. 

Dag 2 Durres – Kruja – Durres
Efter frukost åker vi upp i bergen till Kruja. 

Guiden tar oss med på en promenad längs 
kullerstensgatorna fram till den ottomanska 
basaren. Vandringen för oss  vidare till det 
historiska museet som tillägnats den albanske 
nationalhjälten Skanderbeg och hans 
motstånd mot den osmanska invasionen. 

Skanderbeg var i osmansk tjänst när han 

1443 konverterade till kristendom och ledde 
Albaniens kamp mot osmanska riket. Han 
höll motståndarna på avstånd fram till sin 
död 1468. Därefter tog osmanerna över och 
styrde Albanien fram till början av 1900-talet. 
Skanderbeg försvarade främst Albanien som 
nation men ses av många europeer som den 
som under lång tid hindrade islam att tränga 
in i västeuropa. 

Det finns statyer av Skanderbeg i bl.a. Rom, 
Skopje, Bryssel och Genève och relativt nyligen 
döptes ett torg i Paris till Skanderbegtorget.
 
Efter lunch åker vi tillbaka till Durres. 

Guiden tar oss med på en rundtur genom 
Durres där vi bl.a. får beundra den gamla 
stadsmuren. Vi kliver av bussen och besöker 
stadens antika teater. Om vi sluter ögonen när 
guiden berättar kan vi kanske förnimma de 
stora åskådarmassorna som högljutt jublar åt 
romarnas våldsamma och stundtals blodiga 
skådespel. 
 
Vi besöker också Durres arkeologiska museum 
som är det förnämsta i landet.

Dag 3 Durres – Saranda
Efter frukost åker vi söderut.

Vi stannar till och gör en rundvandring i det 
som finns kvar av den antika staden Apollonia. 
Staden var tidigare en viktig hamn i Illyrien. 
År 48 f.Kr utbröt ett krig i Apollonia mellan 
Pompejus och Julius Caesar. Caesar använde 
orten som militärbas. 
 
Bussen tar oss vidare till Vlora där vi intar 
lunch. Vlora grundades under antiken och blev 
en viktig hamnstad i Illyrien efter Apollonias 
fall.

Efter lunch får vi tillfälle att njuta av den 
vackra vägen längs den albanska riveran.  
Här bjuds vi på magiska vyer över Joniska 
Havet. Vi stannar till uppe vid Llogara passet 
(1000 meter över havet) och njuter av den 
spektakulära utsikten.

Vi fortsätter vidare genom bergsbyarna 
Dhermi och Himara. Vi slår oss ner med 
en kopp kaffe i en av byarna och studerar 
folklivet. Bussen för oss fram till Porto 
Palermobukten som har en lång dramatisk 
historia från medeltida pirater och fram till att 
bli Ali Pashas fäste. 

Färden fortsätter till den charmiga badorten 
Saranda, Albaniens sydligaste stad, som ligger 
vackert vid havet. Vi checkar in och flanerar 
en stund längs den mysiga strandpromenaden

Vi utforskar Albanien från norr till söder. Vi besöker de historiska städerna Berat, 
Gjirokastra och Butrint som samtliga är upptagna på Unescos världsarvslista och 
stannar till ett par nätter i den mysiga kuststaden Saranda. Guiden visar oss även de 
mest intressanta delarna av huvudstaden Tirana. 

Vi får rikliga tillfällen att prova det omtalade albanska köket och bor på bekväma hotell 
med bra lägen.

Det blir en blandning av historia, dagsaktuell politik, underbara landskap, högklassigt 
vin och spännande kulinariska upplevelser.

Albanien med SPF Järfälla Albanien med SPF Järfälla 
10-18 maj10-18 maj



Dag 4 Saranda – Butrint –  Saranda
På förmiddagen besöker vi Butrint 
nationalpark som ligger 25 km från Saranda. 

Butrint skapades år 2000 och är UNESCO-
skyddad. Det som gör Butrint unikt är alla 
monument från olika tidsåldrar som ligger 
inbäddade i det vackra landskapet. På platsen 
finns spår efter 50 000 år gamla bosättningar. 
Här finns artefakter och strukturer från 
bronsåldern och fram till våra dagar. Under 
vår rundvandring ser vi bl.a. den välbevarade 
stadsmuren från 400-talet f.Kr., den stora 
bysantinska basilikan, en romersk teater och 
resterna av venetianska slott.

Många kända namn omnämns i historien om 
Butrint. Rom tog kontroll över staden år 167 
f.Kr. och 44 f.Kr gjorde Julius Caesar Butrint 
till en belöningskoloni för soldater som 
kämpat med honom mot Pompejus. Butrint 
var länge en viktig hamnstad. Venedig köpte 
staden 1386 och i slutet av 1700-talet kom 
staden en kort tid under Napoleons besittning 
innan osmanerna tog över.

Det arkeologiska museet i Butrint är inrymt i 
ett venetianskt slott från 1300-talet.

Vi åker sedan till den lilla orten Ksamili för 
lunch. Ksamili ligger vackert vid kullar som 
sluttar ner mot Joniska havet. I området finns 
stora odlingar med citrusfrukter och oliver. 

Här är sundet mot den grekiska ön Korfu 
som smalast, bara ett par km brett. I Ksamili 
ligger högklassiga skaldjursrestauranger på 
rad. För många greker är det en högtidsstund 
när man tar båten över det smala sundet som 
skiljer Korfu från Ksamili och får njuta av det 
albanska köket. Vi gör som de gamla grekerna 
och låter oss villigt ta del av havets läckerheter.

Vi återvänder sedan till hotellet. Resten 
av dagen fritt för egna aktiviteter. En 
kvällspromenad förbi alla kafeer, restauranger 
och marknadsstånd där man säljer det mesta i 
hantverksväg är en trevlig stund.

 
Dag 5 Saranda – Blå ögat – Gjirokastra – 
Berat
Vi vänder tillbaka norrut och stannar till 
vid källan ”Blå ögat” som är ett spännande 
naturfenomen. Det är en plats där klarblått 
vatten bubblar fram ur en mer än 50 meter 
djup underjordisk flod och sedan rinner 
vidare ner till en damm.

Vi åker vidare in mot landet till Gjirokastra. Vi 
tar en kopp kaffe vid framkomsten och börjar 
sedan utforska staden. 

Gjirokastra är över 2 500 år gammal och ligger 
på berget Mali, med utsikt över floden Drinas 
dalgång. Den gamla staden bär spår från det 
osmanska lant- och stadslivet. Trånga gator 
och trappor klättrar uppför sluttningarna. 

Från fästningen som vi besöker har man 
magnifik utsikt över staden. Borgen är idag ett 
museum men användes tidigare som fängelse 
för politiska fångar. 

Staden är känd som kommunistdiktatorns 
Enver Hoxhas födelsestad. Sannolikt var det 
en av orsakerna till att kommunistregimen 
utvecklade staden till ett industriellt och 
kommersiellt centrum. Efter kommunisternas 
fall 1991 har staden gått kräftgång. Men 
2005 blev Gjirokastras stadskärna såväl som 
fästningen upptaget som världsarv av UNESCO. 
Det är de gamla husen där taken är täckta av 
sten som banade väg för denna utnämning. 
Gjirokastra kallas ofta för Stenstaden.

Efter gemensam lunch får ni en stund att 
själva promenera runt i den mysiga lilla 
staden. Här finns många traditionella 
hantverksbutiker och en trevlig basar. De som 
vill följer med guiden till det etnografiska 
museet eller museet över Ismail Kadare. 
Det etnografiska museet är uppfört i Enver 
Hoxhas barndomshem och var 1966-1991 ett 
anti-fascist museum. Museet erbjuder idag 
en intressant inblick i dåtidens traditionella 
livsstil. 

Ismail Kadare anses som Albanien största nu 
levande författare. Han föddes i Gjirokastra 
och har skrivit en del om staden. Många av 
hans romaner från albanernas historia finns 
utgivna på svenska.



Pris: fr. 14 675:- per person

Avresa
10/5 2022 

I grundpriset ingår 
• Buss Jakobsberg-Arlanda t/r
• Flyg Arlanda-Tirana t/r med Austrian air/ Lufthansa
• Buss Tirana-Durres-Saranda-Berat-Tirana
• 2 nätter på 4-stjärnigt hotell i Durres.
• 2 nätter på 4-stjärnigt hotell i Saranda.
• 2 nätter på 4-stjärnigt hotell i Berat.
• 2 nätter på 4-stjärnigt hotell i Tirana.
• Frukost alla dagar.
• 7 luncher. Lunch dag 2-8.
• 2 middagar. Middag dag 1 och 8.
• 1 vinprovning
• Engelsktalande lokalguider.
• Svensktalande reseledare och guide under hela resan.
• Inträde till samtliga museer m.m. som nämns i dagsprogrammet.

Bokning via Kansliet 08-580 274 20.
SAMORDNARE SPF JÄRFÄLLA Britt-Marie Edvinsson. 
Telefon: 072-350 77 50.  Tidig anmälan rekommenderas 
då platserna är begränsade. 
Bokningsbekräftelse med inbetalningsinformation 
skickas från Iventus.

Teknisk arrangör: Iventus

Med reservation för ändringar. 

Guiden tar oss sedan vidare till Berat där vi 
checkar in på vårt hotell. 

Dag 6 Berat
Berat ligger vackert vid floden Osum. Platsen 
var ursprungligen en illyrisk bosättning innan 
staden grundades under namnet Antipatrea 
på 300-talet f.Kr. Stadens makthavare har 
skiftat under årens lopp. Berat har varit 
underställd Romarriket, Bysans, slaver och 
Osmanska riket.

Stadsbilden domineras av en medeltida 
fästning, och det finns flera välbevarade 
stadsdelar från 1700- och 1800-talen. Staden 
delas av floden och hade tidigare en kristen 
respektive muslimsk sida. 
De historiska monument som finns kvar är 
många, även moskéer från olika epoker och 
åtta mycket gamla stenbroar. Berat förklarades 
som museistad 1961.

Vi vandrar runt i staden och besöker 
fästningen uppe på toppen. Det är en av få 
fästningar som fortfarande är bebodd. De 
historiska husen med de många fönstren som 
är byggda upp mot klippsidan har gett staden 
smeknamnet ”Staden med tusen fönster”. Den 
gamla historiska delen av staden är upptagen 
som världsarv av UNESCO.
 
Vi äter lunch i Berat innan färden för oss vidare 
till en underbar liten vingård strax utanför 
Berat som drivs av familjen Cobo. Vi visas runt 
och avslutar med att prova några av deras 
drycker tillsammans med egenproducerad ost 
och bröd.
Familjens vintillverkning startade i början av 
1900-talet. Under kommunisttiden i Albanien 
1944-1991 var denna typ av privat verksamhet 
förbjuden. Kunskapen och traditionen hölls 
dock vid liv och när kommunistregimen 
föll återupptog familjen sin vintillverkning. 
Under några studieår i Italien lärde en av 
bröderna känna en italiensk vintillverkare. 
Med nyvunnen kunskap och inspiration, som 
han tog med sig hem till Albanien, började 
ett nytt kapitel för släkten Cobo och deras 
vintillverkning.

Dag 7 Berat – Tirana
På förmiddagen lämnar vi Berat och beger oss 

Tillägg
• Enkelrumstillägg (obligatoriskt för resenärer utan resesällskap)      1 950:-

Betalningsvillkor
Anmälningsavgift 1500:-/person oss tillhanda senast 20/1-22. 
Slutbetalning 45 dagar före avresa. Anmälningsavgift återbetalas aldrig 
men dras av vid slutbetalningen.
 
Visuminformation
Visum krävs ej för skandinaviska medborgare. 

mot Tirana.

Vi stannar till för lunch och en liten promenad 
i Elbasan. Staden hette Scampa under antiken 
och förvandlades till ett stort fångläger efter 
den osmanska erövringen av staden 1466.
Vi anländer till Tirana på eftermiddagen och 
checkar in på vårt hotell i centrum.

Dag 8 Tirana
Efter frukost börjar vår utforskning av den 
albanska huvudstaden.
 
Guiden tar oss med på en rundtur där 
historiska byggnader blandas med de från 
kommunisttiden. 
Vi stannar till vid Skanderbegtorget där det 
finns en ryttarstaty med nationalhjälten. 
Under det osmanska väldet uppfördes många 
moskéer bl.a. den vackra Ethem Beymoskén. 
Vi stannar till vid moskén som hade en central 
roll i upproret mot kommunistdiktaturen i 
januari 1991.

Under vår promenad genom Tirana passerar 
vi också den gamla kommunistledaren Enver 
Hoxhas hus. Albanien hade ju mellan 1944-
1990 en stenhård kommunistdiktatur då 
inte många personer varken åkte ut eller in i 
landet. 
 
Vi besöker också inrikesministeriets tidigare 
hemliga bunker som idag är ett museum. Det 

ligger centralt nära det stora torget. Här skulle 
inrikesministeriet kunna sköta sitt jobb även 
under/efter en kärnvapenattack.
 
Bunkern öppnades för allmänheten 
2016. Här får vi en inblick i Albaniens 
inrikesministeriums historia från 1912 till 
1991 och får höra mer om, ”Sigurimi”, Enver 
Hoxhas politiska polis som drev skoningslös 
förföljelse av oliktänkande. Det är en 
skakande, men intressant utställning (där alla 
föremålen har använts på riktigt).

Efter lunch får vi några timmar ledigt för egna 
strövtåg i Tirana och kanske lite avslutande 
shopping.
 
På kvällen återsamlas vi för avslutande 
middag på en mysig restaurang i närheten av 
hotellet.

Dag 9 Hemresa
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