
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 samtidigt hunnit bygga upp en 
turistnäring som ger oss den komfort vi är vana vid.  Snart kanske även Albanien förlorar en del av sin särart. 

På denna resa besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna markförhållan-
den. Man behöver kunna gå på egen hand under en stadsrundtur på 1-2 timmar.  Detta är en 
gruppresa med cirka 30-40 resenärer.

INFORMATION & ANMÄLAN
SPF Seniorerna Tibble
Gunilla Rönnholm
Telefon: 0702-162 386
gunilla.ronnholm@telia.com
Christina Olausson
Telefon: 0705-758 537
christina.olausson@bredband.net

PlaTSTillgång: Begränsat antal plat-
ser en tidig bokning rekommenderas.

FAKTA
SPF PRIS: 10 950 KR
orD PriS: 11 450 kr
rESlÄngD:  6 Dagar
aVrESa: 18 aPr 2020
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:               950 kr

PReLIMINÄRA FLygTIdeR (AIRSeRbIA)
arlanda-Tirana via Belgrad  10.00 - 14.30
Tirana - arlanda via Belgrad  15.00 - 19.40

PReLIMINÄRA HOTeLL
Berat: Hotel onufri Berat ****  
www.hotelonufri.com
Tirana: Hotel kotoni Tirane  ****
www.hotelkotoni.com

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, 
albaniens nästa största stad. nu väntar en 
god måltid på restaurang intill adriatiska 
havet. Under en intressant stadsrundtur får 
vi se Balkans största romerska amfiteater 
och det venetianska tornet. Vidare mot Be-
rat, en mycket intressant stad med anor från 
1200-talet. Väl framme checkar vi in på vårt 
hotell i den historiska delen av staden. Mid-
dag. (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 
inhemska druvor som Debina och Serina. Ef-
ter 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 
intressant guidad promenad genom de cen-
trala delarna. Vi besöker Blloku, kallat ”Kvarte-
ret” som förr var ett mytiskt begrepp i det fat-
tiga och bergiga landet. Det var Makten och 
storebrors kontrollrum. Det var den förbjudna 
staden i det stängda landet, de kvarter där de 
albanska ledarna hade levt skyddade av sol-
dater och poliser och fredade från insyn. Ge-
mensam middag på kvällen. (F, M)

DAG 5: SHKODËR
idag väntar en spännande heldagsutfärd till Sh-
kodër 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 italiensk 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-talet. På 
kvällen äter vi en gemensam avslutningsmid-
dag 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)

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

Josif Paparisto

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


