
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Albanske rivieraen ved 

Adriaterhavet 14.-21. Oktober 2023   

                                                                                  

Veldig få land i Europa vil overraske deg positivt så mye 
som Albania. Det er en av Europas mest skjulte perler, 

og hvis du ikke har vært ennå, bestill reisen nå. Den 
albanske rivieraen er øyeåpnende og vil la deg lure på 
hvorfor du ikke har vært her før. Vi utforsker de ulike 

severdigheter fra vår base på vakre kystlandsby Durres. 
 

DAG 1 Lørdag 14. OKT          OSLO – TIRANA                                 
Fly fra Oslo, Bergen. Trondheim og Stavanger med sen ankomst til Tirana flyplass. 
Direkte med buss 45 min. til Durres. Badebyen Durrës ligger på en liten halvøy langs 
den albanske kysten ved Adriaterhavet, og er en av Albanias eldste byer, landets 
viktigste havn og det nest største industrisenteret etter Tirana. Litt utenfor Durrës 
ligger strendene Durrës og Golem, som er de største strendene langs den adriatiske 
kystlinje, også kalt "den albanske riviera". Innkvartering og overnatting på rom med 
havutsikt på Hotel Klajdi Resort & SPA 4* strandhotell (lokal 5*) 7 netter. 
 

DAG 2 Søndag 15. OKT         DURRES- RODONIT                       F, L,M 
I formiddag skal vi besøke Durres basarene, bymuren og det arkeologiske museet. Vi 
tar buss til halvøya Kepi i Rodonit som tilbyr fantastisk natur med frukthager, ville 
landskap og uberørte strender. Her finnes også minner av Skanderberg i form av hans 
festning, eller Rodoni slott som etter årenes gang og kystens erosjon, ligger halvt på 
land og halvt under vann. Vi gjør strandhugg før lunsj før vi returnerer til Durres. Om 
kvelden møtes vi til middag (ikke inkl.) 
 

DAG 3  Man 16. OKT OLDTIDSBYEN BERAT(Unesco)     F, L* 
Frivillig utflukt €140 pp: Berat er en magisk by kjent for sine mange ottomanske 

hus som klatrer opp til åssiden og til slottet, med kallenavnet «byen med 1000 
vinduer» og «den albanske hvite byen». Berat er kjent som «museumsbyen i Albania», 
hvor et 2500 år gammelt slott ser over byen med flere, høye arkitektoniske og 
historiske borettslag under. Berat er kjent for sine stein, tre-skjæringer, skinn-
arbeidere, og særlig sine landemerker som består av bysantinske kirker, hovedsakelig 
fra det 13.århundre, selv om opprinnelsen kommer fra det fjerde århundre f.Kr. 
Deriblant Saint Mehili-kirken, Saint Mary-katedralen og Saint Tridaha-kirken. Vi starter 
vårt besøk fra den nedre delen av byen, besøker den ledede moskeen, så oppkalt 
etter talmaterialet, ungkars moskeen, sultanens moske. Deretter fortsetter vi oppover 
for å besøke Mangalemi-kvartalet og citadellet som fremdeles har et levende kvartal i 
seg. Besøk Onufri Museum og flere kirker i slottet. Tradisjonell lunsj i en lokal restaurant 
på slottet. Etter lunsj besøker vi en av de mest berømte vingårder i Albania for vinsmaking. 
Tilbake til Durres til middag på egen hånd og overnatting. 

PRIS PER PERSON  
 

NOK kr 14 750 
i delt dobbeltrom v 12 påmeldte 
deltagere 
       

Enkeltromstillegg: kr. 
Rom m havutsikt: kr. 1995 
 

TUREN INKLUDERER:  

* Flyturen tur/retur Tirana 
tur/retur Oslo        
* 7 overnatting 4*/lokalt 5* 
hotell 
* rom med havutsikt 
* 7 frokost 
* velkomstmiddag inkl. 2 glass 
vin / øl / mineralvann 
* avskjedsmiddag inkl. 2 glass 
vin / øl / mineralvann 
* 2 lunsjer inkl. 1 glass vin / øl 
/ mineralvann 
* 2 utflukter  
* inngang på museer og til 
severdigheter  
* Lokale guider 
* Reisegarantifondet 
* Reiseleder fra  
  Travel and Learn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 4 Tirsdag 17. OKT       TIRANA       F, L 

Den albanske hovedstaden er en attraksjon i seg selv. Herlig Middelhavsklima, nydelige 
kirker og frodige parker - en sjarmerende by som venter på å bli oppdaget! Det er få 
turister i hovedstaden, og du kan oppleve den lille byen nær sagt alene. I Tirana har vi en 
tur gjennom byens attraksjoner, slik som moskeen Et’hem Bey ved Skanderberg-torget, 
klokketårnet Sahat-Kulla fra 1830 og dukketeateret som tidligere var hjemmet til konge 
Zog av Albania (1928-1939). National Gallery of Arts i selskap med en maler fra den 
sosialistiske realismeperioden. Oppstandelse av Kristus-ortodokse katedral, St. Paul 
katolske katedral. I Blloku (The Block), blant boligblokkene, kan du finne noen av Tiranas 
beste kafeer, butikker og restauranter. Her ligger også villaen til den tidligere diktatoren, 
Enver Hoxha. Under kommunismen var området utelukkende forbeholdt myndighets-
personer og «vanlig folk» fikk ikke lov å komme hit. Det ble åpnet for publikum i 1991, og 
ble siden det første stedet for Tiranas ungdom. Om natten blir området fullt av folk, 
spesielt i helgene når de fleste nattklubber er fulle. Fra «blokken» kan du gå nesten hvor 
som helst på mindre enn 10-15 minutter. Lunsj på en idyllisk bondegård med lokal mat.  
Vi kjører tilbake til Durres og resten av kvelden er fri. Vi møtes til middag (ikke inkl.) 
 

DAG 5 Ons 18. OKT VALGFRI UTFLUKT €120 pp: KRUJA       F, L* 
Frivillig utflukt €120 pp:Vi starter vår ekstra utflukt med en times togtur nordover i 

landet før vi bytter til buss. Tog i Albania er de mest primitive i Europa. Bare for det er de 
også de mest interessante. Vi skal besøke borgen i Kruja som var base for motstanden mot 
den ottomanske invasjonen på 1400-tallet. Kruja var det autonome Albanias første 
hovedstad. Her bekjempet nasjonal- helten Skanderbeg osmanene, og byen har da også et 
museum viet til ham. Gjergj Kastrioti (1405–1468) var i osmansk tjeneste, der han fikk 
tilnavnet Skanderbeg – sammensatt av navnet Iskander og den tyrkiske tittelen bey. I 1443 
gikk han over til kristendommen og ledet deretter Albanias kamp mot osmanene, som han 
holdt stangen til sin død. Deretter var landet under osmansk herredømme inntil 
begynnelsen av 1900-tallet. Bektashism, er en religiøs minoritetsgruppe var utbredt i det 
osmanske riket, og deres boliger var spredt over hele Anatolia, så vel som mange deler av 
særlig det sørlige Balkan, spesielt Albania, 
 

Her finnes en populær ottomansk basar der vi skal nyte en tradisjonell lunsj*. Vi avslutter 
besøket med litt tid på egen hånd i den gamle basaren, der det er mulig å kjøpe håndlagde 

suvenirer og mye annet. Byen ligger i skråningene av Sari -Salltiku-fjellet drøye 600 moh, 

og det er den fine utsikten som har gitt byen kallenavnet Balkongen over Adriatiske havet.  
 

For dere som ikke blir med på utflukten er det fridag ved stranden og på hotellet.  
 

DAG 6-7 Tor-Fre 19.-20. OKT         FRIDAG               F, M 
 

Fritid til å utforske Durres eller ta seg en tur til Tirana eller nyte de vakre strender eller 
bassenget på hotellet. 
På kvelden kan vi avtale slik at vi kan spise sammen enten på hoteller eller på en lokal 
restaurant.  
Om kvelden møtes vi til en Farvel Middag. Fredag 20. på kvelden treffes vi til 
avskjedsmiddag. 
 

DAG 8 Lørdag 21. OKT         HJEMREISEDAG            F 
 

I formiddagen tar vi vår buss til Tirana. Vi spiser lunsj i Tirana (ikke inkl.) og deretter 
kjører vi til flyplassen. Flyet vårt er på kvelden med sen ankomst i Oslo.  
 

 

 

     
 

       

IKKE INKLUDERT: 
* Flyskatt kr 1147 per person  
  per 18.08.19 
* Viner og drinker utenom    
   det som er inkludert ved  
   måltider. 
* alt annet som ikke er nevnt i 
brosjyren som inkludert 
* Personlige utgifter som  
  vask av tøy og telefoner 
* Tips til hotellpersonalet og          
  sjåfører og lokale guider € 25 
 

Påmelding før 
15. juni 2023 
 

Travel and Learn  
er medlem av 
reisegarantifondet 
 

Betalings og avbestillings-
betingelser:  
 

15. juni påløper et depositum 
på kr 3750 per person. ca 2-3 
mnd før avreise forfaller 
resterende beløp.    
 

Ved avbestilling inntil 150 d før 
avreise kreves kr 2500.  
 

Avbestilling 120–90 dager før 
avreise kreves innbetalt 
depositum. Avbestilling 89–60 
dager før avreise kreves 50% 
av reisens pris.  
 

Avbestilling fra 59 dager og 
fram til avreise – ingen 
refusjon utenom eventuelt 
flyskatter og avgifter som 
refunderes av flyselskap etter 
kanselleringsgebyr. 
 

Be eventuelt om å få tilsendt 
våre ”standard reisevilkår og 
avbestillings regler i sin helhet” 

PÅMELDING mail til:  post @ travelandlearn.no   
 

Hvis du ønsker kontakt med Travel and Learn når du oss på tel: 47 89 60 60                                                                                                                                                            
        
         sgs 12.02.23 


