
 

Provinciale Reis Commissie 

 

In 9 dagen Albanië ontdekken 

19 t/m 27 september 2020 

 

Albanië. Een land dat, qua toerisme, nog in de kinderschoenen staat. Gaat u mee dit 

nog ongerepte land ontdekken? Onder leiding van een Nederlands sprekende gids 

bezoeken we de hoofdstad Tirana maar ook het platteland en de bevolking van Albanië. 

In 9 dagen proberen we u een goede indruk te 

geven van Albanië.  

Prijs                                                                                                             

Bij minimaal 15 deelnemers bedraagt de 

reissom 1349 euro p.p. op basis van een twee 

persoonskamer, incl. halfpension en een lunch 

op dag 2,3,5 (kooksessie) en dag 7.  De 

toeslag voor een één persoonskamer bedraagt 

175 euro.  

Niet leden betalen 53,50 euro extra. 

 

Opgave 

Stuur of mail dan zo snel mogelijk maar in 

ieder geval voor 31 januari 2020 een volledig 

ingevuld en ondertekend inschrijfformulier + 

een kopie van uw paspoort/ID naar Ria Smaal. 

Email: jbsmaal@gmail.com 

Postadres: Rembrandtlaan 28, 9671 CM 

Winschoten 

 

 

 

Vragen over deze reis 

Neem contact op met Ria Hettinga via email ukhettinga@kpnmail.nl of telefonisch via 

050 3021621 of 06 53643206. 

 

Deze reis is op initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen en wordt 

uitgevoerd door Novi Travel uit Castricum. 
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Kort programma per dag 

 

Dag 1:  Vertrek en aankomst in Tirana 

We vliegen van Dortmund naar Tirana.  De bus brengt ons naar het hotel waar de de 

komende 3 dagen zullen blijven. 

Dag 2: Tirana 

Een stadswandeling door het centrum van de stad. De dag wordt afgesloten met een 

traditioneel diner in het centrum van Tirana. 

Dag 3: BunkArt, Durres en wijnproeverij 

Na het ontbijt bezoeken we het Bunk Art museum. Het museum biedt een kijkje in de 

geschiedenis vanaf WOII tot en met de val van dictator Enver Hoxha. Na de lunch gaan 

we naar Durrës, de tweede stad van Albanië. We lopen over oude stadsmuren, we zien 

het Byzantijnse forum, Romeinse baden, het amfitheater, maar ook de straatkunst 

daaromheen. Na deze ervaringen in de stad gaan we naar het platteland. Hier bezoeken 

we een wijngaard. Hier is het niet alleen kijken maar ook proeven.  

  
Dag 4: Kruja, boerderij en Shkoder 

We gaan naar Kruja, de bakermat van de Albanese trots. Op het fort leert u alles over de 

Albanese geschiedenis. Na een bezoek aan het fort gaan we biologische boerderij, waar 

we na een rondleiding heerlijk gaan lunchen en proeven van lokale huisgemaakte 

specialiteiten.  We vervolgen de dag met een bezoek aan de stad Shkoder . We beginnen 

met een panoramisch bezoek aan het Rozafa kasteel. Hier krijgen we een goede indruk 

van de ligging van de stad, ingeklemd tussen de Adriatische Zee, het Skadarmeer en de 

imposante Albanese Alpen. We maken een wandeling door het centrum van de stad en 

bezoeken het Marubi museum.  Natuurlijk krijgt u in deze stad ook de tijd om zelf 

winkeltjes te bekijken en/of een terrasje te pakken. 

 
Dag 5: Unesco Berat en op weg naar Gjirokaster 

We verlaten de hoofdstad Tirana en rijden langs olijfgaarden naar Berat, werelderfgoed 

Unesco. De stad heeft als  bijnaam “de stad met de 1000 ramen.  We maken onder 

leiding van een lokale gids een wandeling door het historische stadscentrum. Na deze 

wandeling krijgt u wat vrije tijd.  We rijden verder naar Gjirokaster, waar we de komende 

twee nachten zullen blijven. Nadat we ons hebben geïnstalleerd gaan we te voet naar de 

Old Bazaar om in een gezellig restaurant te dineren.  

 



Dag 6: Unesco Gjirokaster en een familie op het platteland 

Gjirokaster de stad met 1000 traptreden. Een lokale gids vertelt ons alles over deze stad. 

We bezoeken een oud Ottomaans huis en bekijken de stad vanaf het kasteel  van 

Gjirokaster.  Geniet van 360 graden uitzicht. We verlaten de stad voor een ontmoeting 

met een uiterst gastvrije familie. We laten u kennismaken met het echte Albanese leven, 

de Albanese keuken, het leven en tradities. Maar de mouwen moeten wel worden 

opgestroopt. We gaan samen met de familie koken.   Onderweg  terug naar het hotel 

bezoeken we nog een kenmerkende Albanese bunker, waarvan er honderden, duizenden 

door dictator Enver Hoxha zijn aangelegd. 

 
Dag 7: Blauwe Oog en nationaal park Butrint 

We verlaten Gjirokaster op weg naar nationaal park Butrint ( werelderfgoed van Unesco). 

Een bijzonder combinatie van natuur en 2500 historie, want dit is een van de 

belangrijkste archeologische vindplaatsen. Onderweg zien we eerst nog “Het blauwe oog”  

Vervolgens rijden we naar de grootste badplaats van de Albanese Riviera:  Saranda. Hier 

heeft u de  tijd om langs de zee te wandelen, winkeltjes te bekijken of een terrasje te 

pikken. Onze eindbestemming van vandaag is Vlore, waar we de komende twee nachten 

zullen blijven.  

  

Dag 8: Boottocht naar eiland Sazan en Karaburun 

Na het ontbijt stappen we op de boot en varen in ongeveer een uur naar het schiereiland 

Karaburun. Hier maken we een rondwandeling door de natuur, bekijken de stranden en 

lunchen in één van de restaurantjes. Na de lunch varen we naar het eiland Sazan. Het 

schiereiland en het eiland behoren tot een beschermd natuurgebied in zee.  Misschien 

zien we nog wel dolfijnen. We stoppen in ieder geval bij de grot van piraat Hazhi Ali, die 

in de 17de eeuw de zee onveilig maakte. 

 

Dag 9: Naar huis 

 


