
På den här resan besöker vi både små och äldre städer med trappor och en del ojäm-
na markförhållanden. Guidade rundturer sker ofta till fots, ibland utan möjlighet att 
vila sittandes. Vi rekommenderar därför att ni kan promenera ca 2 km i lugnt tempo. 
Kontakta oss om du har funderingar kring detta.

Albanien är något så ovanligt som ett outforskat hörn av Europa dit turismen 
knappt nått. Här finns massor att upptäcka – allt från små bergsbyar till arkeolo-
giska skatter. Montenegros natur är imponerande med gröna berg som höjer sig 
över den vackra kusten vid Adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder, turkosblått 
skimrande vatten och trevliga restauranger. Vår vän Zlatko Papac har satt sam-
man en ny trevlig rundresa i dessa två outforskade länder. Tillsammans med Josif 
Paparisto från Albanien visar de sina länder.

Albanien & Montenegro
 - två outforskade länder invid Adriatiska havet

information:
SPf Seniorerna Väsby
Maj Louise Bengtsson
Telefon: 070-467 06 97 
ANMÄLAN  TILL: 
E-post: resor@spfvasby.se
Tidig amälan rekommenderas då plats- 
erna är begränsade. Bekräftelse med 
inbet.avier skickas från ReseSkaparna.

Arrangör: ReseSkaparna event & 
resor. Kontakt: 08-94 40 40 

Preliminära hotell
Honguest Hotel Sun Resort **** 
www.hunguesthotels.hu/en
Hotel Kotoni ****, Tirana  (1 natt) 
www. boutique-hotel-kotoni.tirana.
hotels-al.com/sv

Preliminära flygtider (norwegian)
UT:     Arlanda-Dubrovnik, 09.30 - 12.25
HEM: Dubrovnik-Arlanda, 13.10 - 16.05
Transferbuss från Upplands Väsby kl. 07.00*
*Avreseplats & tid kommer ca 2 veckor innan avresa

Med reservation för ändringar utom vår kontroll

FAKTA
ert PriS: 13 950 kr
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  17 SEP 2019
i PriSet ingår: 
• Svensktalande reseledare Zlatko &  Josif
• Transfer Upplands Väsby stn - Arlanda t/r
• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 luncher (L)
• 6 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Båtutfärd Boka Kotorska
• Alla besök enligt program

tillägg:
Enkelrumstillägg:         1 450 kr

dag 1: UPPland VäSBy- herCeg noVi
Transfer från Upplands Väsby station till Ar-
landa. Vi möts på flygplatsen av vår guide 
för färd mot  Herceg Novi.  Check in på ho-
tellet och sedan välkomstdrink och lunch 
på hotellet. Vår guide tar oss med på en 
trevlig promenad för att lära känna Herceg 
Novi, som har en turbulent historia. Fak-
tum att staden styrdes under olika perio-
der av Bosniska kungar, Hercegovinas her-
tigar, det ottomanska imperiet med även 
av Frankrike, Venedig, Ryssland, Spanien, 
Österrike-Ungern, Italien och Montenegro. 
Dagen avrundas med välkomstmiddag i 
Herceg Novi. (L, M)

dag 2:  montenegro
Efter frukost på hotellet, åker vi till Monte-
negros mest kända stad - Kotor. Kotor Gam-
la stad är en av de bäst välbevarade med-
eltida städerna i Europa och finns med på 
UNESCO: s världsarvslista. Efter en guidad
rundtur, får vi fri tid för fika. Sedan fortsät-
ter resan vidare mot Montenegros uppland, 
en gång ett av de få fria territorium under 
de ottomanska tiderna på Balkan. Resan 
går till Cetinje, huvudstaden i det en gång 
i tiden kungliga Montenegro. Staden anses 
vara vaggan för den montenegrinska kul-
turen. Innan vi når Cetinje skall vi stanna i 
byn Njeguši byn där vi provar  den beröm-
da montenegrinska prosciutton följd av en 
stor lunch med egenproducerat vin. Rund-
tur i Cetinje med besök till Konung Nikola 
Petrović residens. Efter fri tid i Cetinje åker vi 
tillbaka till vårt hotell. Middag på egen hand 
för de som vill och orkar efter lunchen. (F, L)

dag 3:  montenegro - Vinlandet
Utflykt genom det vackra landskapet mot 
Vingården 13 juli och besök i deras fantas-
tiska vinkällare. Vi avslutar med en trevlig 
vinprovning av gårdens viner med bl. annat 
Procorde Vranac som säljs på Systembola-
get i Sverige. Lunch i huvudstaden Podgora 
och egen tid efter lunch. Åter vårt hotell för 
middag under kvällen. (F, L, M)

dag 4: egen dag
Egen dag att koppla av på stranden eller på 
spa. Middag på hotellet.  (F, M)

dag 5: alBanien 
Resan går till en etnogård i närheten av sta-
den Shkodër i Albanien där vi ska äta lunch.  
Tirana är en blandning mellan Västeuropa 
och gamla Ryssland med ett stänk av Mel-
lanöstern. Staden har lämnat sin problem-
fyllda historia bakom sig och träder nu fram 
som en östeuropeisk pärla. Vår guide Josif 
visar oss runt här. Middag på en av de bästa 
restaurangerna i Tirana. (F, L, M)

dag 6: alBanien
Idag skall vi få uppleva mer av Albanien. Vi 
beger oss till Krujë för ett basarbesök på sta-
dens omtyckta basar. Nationalhjälten Skan-
derbeg ledde motståndet på Ottomanerna 
på 1400-talet, vi ser hans museum och lär 
oss mer om denna historia. Vi avrundar vår 
besök i Albanien med en landets största och 
äldsta städer, Shkodër. Staden har starka 
italienska influensehär finns ett flertal bety-
dande historiska sevärdheter. Det är också 
självaste Moder Teresas hemstad. Vi ser 
hennes staty och får höra mer om kanske 
den mest kända albanska personen genom 
tiderna.  På vägen tillbaka mot Herceg Novi 
i Montenegro stannar vi för middag. (F, M)

dag 7: BåtUtfärd Boka kotorSka
Båtutfärd i Kotorbukten med storslagna 
vyer över branta berg och stilla vatten. 
Vi besöker  Perast, den lilla ön Gospa och 
Škrpjela där vi pratar om legenden som 
gjorde att människor byggde ön och kyr-
kan. Halvdagsutflykten avslutas med en 
härlig lunch i den lilla byn Perast på fastlan-
det. Åter till vårt hotell och egen tid för bad 
framför hotellet eller på hotellets välorgani-
serade Spa.  Avslutningsmiddag. (F, L, M)

dag 8: hemreSa
Frukost, utcheckning och sedan det är dags att 
resa mot flygplatsen för hemresa. Transfer från 
Arlanda till Upplands Väsby.  (F)

   Zlatko Papac        &        Josif Paparisto


