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Albania
Albonio, med sin dromotiske notur og historie, byr på en litt annerledes opplevelse.
Dette lille landet er et ov få land i Europo som fremdeles hor noe uutforsket å by
på, i tillegg til ot det har både vokre strender og er solsikkert. From til tidlig 9o-tall
vor landet i prinsippet stengt og ble styrt av et strengt kommunistregime. Det
albonske folket levde under enkle kdr og sporene ov de vonskelige årene ser mon
på bygninger og infrøstrukturen. Ved økt turisme blir det mulig for flere å finne
orbeid og på den måten bliselvforsynte.
Durres er Albønios største hovneby og en ferieperle for monge.

Onsdag 8. mai Odo -Tirana
Oppmøte Gardermoen senest kl. 10.00. Bagasjen sjekkes inn helt frem til Tirana.
Avreise fra Gardermoen og flyreise til Tirana i Albania. Vi flyr med Turkish Airlines
via lstanbul. Avgang kl. 1200, ankomst lstanbul kl. 1645, avgang kl. 1-920 og
ankomst Tirana kl. 2000. Ved ankomst Tirana blir det buss til sentrum for innsjekk
på Hotel Colosseo 4* som ligger i hjertet av byen (les mer på

www.hotelcolosseotirana.com). Det blir felles middag om kvelden.

Torsdag 9. mai Tirana-Kruja-Durres
Frokost på hotellet. Vi starter dagen med en sightseeing i Tirana. Gamlebyen ligger
øst og nord fortorget og har en rekke antikvariske bygninger. Skanderbegplassen
ligger i byens sentrum, rett ved Et'hem Bey moskeen og Kulturpalasset. Det blir en

byvandring til fots som inkluderer den nye promenaden, den italienske
boulevarden med utsikt til kunstmuseet og de flotte italienske bygningene.
Sightseeingen inkluderer også et besøk i Bunkart 2, som er det nyeste museet i

Tirana. Museet ligger i det som var en topp-hemmelig bunker, og som ble bygget i

1981-1986, som et tilholdssted for medlemmene i den kommunistiske regjeringen
ved et atomangrep. Museet viser den dystre historien om hvordan 100 000
albanere ble forfulgt og henrettet i perioden 1945 - 1991. Dagens lunsj får vi
servert i Dajti Mountain, og for å komme hit blir vi med en kabelbane som bringer
oss opp til en høyde på 1,L00 m. i løpet av 20 minutter. Herfra har vi en flott utsikt
over Tirana og landskapet rundt. Vi fortsetter til Kruja, som er et must for alle som

besøker Albania for første gang. Her finner vi ett av Albanias viktigste og mest
populære museum i Krujaslottet. Det var denne festningen Albanias helt - George

Kastrioti Skaderberg - forsvarte landet mot invasjoner over en periode på tre tiår.
Fra slottet er det også en svimlende utsikt over Adriaterhavet. Vi fortsetter til
Durres, der det blir innsjekk på Fafa Premium Hotelwww.fafa.al.
Felles middag om kvelden.
(Avstonder: Tirana - Krujo = co. 35 km. Krujo - Durrås = co. 42 km)

Fredag 10. mai Durres
Frokost på hotellet. Viskal idag bli bedre kjent med Durres, hvorviskal bo resten

av oppholdet. Durres er Albanias største havneby og ligger i den midtre delen av

landet. Dette er kontrastenes by og her kan du se tydelige spor etter de vanskelige

årene da Albanias grenser var stengt. Allikevel er dette en ferieperle for mange
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med den lange sandstranden og den gode, rimelig maten. Vi får vite mer om Albanias største havneby og

dennes 3 000-årige historie. Dette kombineres med besøk på Durres slott, det venetianske tårnet og det
romerske amfiteateret fra lOO-tallet, som er det største amfiteateret på Balkan. Det tar ca. 20 000
tilskuere, ble oppført i romertiden og ble brukt til gladiatorkamper. Store deler av amfiet er blitt ødelagt i

løpet av årene, men er nå delvis utgravd. Deretter får vi en kort innføring i hvordan Albanias kjente Gjergj
Kastrioti Skånderbeu konjakk produseres. Det blir besøk i destilleriet og en presentasjon av den delikate
drikken. Det blir også servert smaksprøver av konjakken samt av noen lokale viner. Vi avslutter
sightseeingen med en felles lunsj før ettermiddagen er til egen disposisjon. Middag på hotellet om kvelden.

Lørdagll. mai Utflukt til Apolonnia og Ardencia
Dagens utflukt går først til Apolonnia Archeological Site, som ligger sør for Durres. Byen Apolonnia ble
grunnlagt i år 588 f.Kr. av greske kolonister fra Korfu og Korint og ble
oppkalt etter guden Apollon. Byen blomstret i Romertiden og den
hadde en velrennomert skole for utdannelse innen filosofi. Keiser
Augustus studerte der i sin ungdom. Her får vi oppleve byens gamle
ruiner, amfiteateret, klosterhagen med St. Mary kirken og
arkeologisk museum.
Deretter kjører vi til landsbyen Ardenica hvor vi får servert dagens
lunsj.
Vi er tilbake i Durres tidlig ettermiddag og har resten av dagen til
egen disposisjon.
Vi møtes til en felles middag om kvelden.
(Avstønd: Durrås - Apolonnia = ca. 80 km)

Søndat 12. mai Utflukt til Berat
Frokost på hotellet. Dagens utflukt går til verdensarvlistede og Albanias eldste by - Berat, som ligger ca. \20
km sør for Tirana. Byen har en lang historie siden den ble grunnlagt på 2o0-tallet og er kjent for sin spesielle

arkitektur, som har gitt den kallenavnet "byen med de 1001- vinduer". Berat er litt av et syn med sine
hvitvaskede hus, alle vinduene og den vakre beliggenhet ved foten av Tomorri-fiellet og den døsige Osum-

elven. Husene som er bygd i åssiden ved fjellet ser nesten ut som om de ligger oppe på hverandre.
I Berat besøker vi byens slott kulturmonument, en berømt mosk6 med malerier fra L920-tallet og

museumskvartalet Mangalemiog Gorica. Vi spiser lunsj på en hyggelig restaurant i løpet av oppholdet.
Middag på hotellet eller en lokal restaurant om kvelden.
(Avstander: Durrås - Berot = co. 90 km)

Mandag 13. mai Utflukt med vinsmaking og folklorekveld
Frokost på hotellet. Dagens utflukt går til UKA Farm, for vinsmaking og
I u nsj. Denne gå rden ble etablert i 1996 av tidligere landbruksminister
Rexhep Uka, hvor han startet med organisk jordbruk. I dag er det hans
sønn, Flori, som driver restauranten på stedet og som også produserer

vinen her.
Her får vi servert mat og drikke som er dyrket på gården. Så kortreist
som det kan bli!
På ettermiddagen har vitid til å g1øre det vi måtte Ønske, før vi samles
om kvelden til en hyggelig avskjedsmiddag med folklore på en lokal
restaurant. Eventuelt transport tur/retur.
(Avstond: Durrås - UKA Form = ca. i2 km)

Peer GyntTours AS
Grenseveien 99
N-Cui63 Oslo

Org.nr. NO 952 163 442 MVA oslorcrpeergynt.com
Tel. +47 24 1012 80 w.pærgynt.com
Faks+4721 5521 2l å RGF.I



ry Peer Gynt Tours Reis sammen - oppleu rner

Fafa Premium Hotel - Durres
Dette er et hotell resort som ligger ca. 15 krn fra Durres sentrum. Hotellet har egen privat strant, utend6rs
svømmebasseng restauranter, bassengbar, strandbar og SPA-senter. De fleste rom har balkong,
klimaanlegg minibar, safe, TV og hårføner. NB! lkke alle rom har havutsikt.
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Hotel Colosseo - Tirana
Detter er et 4-stjerners hotel som ligger i sentrum av Tirana.
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Tirsdag 14. mai Durres-Tirana -Oslo
I rlag blir det tidlig avreise fra hotellet, k!" 0630.'Iidlig frckost eller rned*:ragt fr'okostpakke.
Eusstransport til Tirana for flyrelsen tilbake til Oslo. Bagasjen sjekkes inn helt frem til Oslo. Vi flyr med
-Iurkish Airways med avgang k|.0920, ankomst lstanbul kl. 1200, avgang kl. 1400 og ankomst Oslo kl. 1655.

Pris pr. person kr 9 5OO,- ved minimum 30 betalende deltagere
kr 1-0 300,- ved rnininrurn 20 betaiende deltaget'e

Prisen inkluderer Flyreise Oslo - Tirana t/r
Flyskat-ter ik; ?CP"7,- Fr. F.=r;c,t pr. 1Gr/i*-,18i

Byskatt
BLlsstransport Tirana * Durres tfr
En ge lskta lende guide på ar:korn:tt-ratrsfe r
6 overnattinger i dotrbeltron: på h*tell i Tirana og lJuri^es

6 rroku-ster ag 5 nriddager ibufiet! på hst*liet
1 fr:lkloremirlrlag inki. 1. drikke {v?n.1øflrnin.varni på restaurant inkl.

busstranspori gir
Utflukter og sightseei nger sorn beskrevet med buss og engelsktalende lokalguide

5 h"r*s!er på uiflukter i*ki" 1 d;ik5ce iviny'øi/nrin.var"tr:i

Tillegenkeltrom kr. 970,- pr. person

GUIDE
Det er sust få skandinavisktalende guider i Albania. Man må derfor ta utgangspt nkt i at det btir
engekktalende lokalguide på utfluktene"

Tilbudet er basert på en valutakurs €1 = NOK 9,6. Ui tar forbehold om prisiusteringer som følge av

endringer i valutahurc, skatter, angtfter og transportpriser"

Valuta og kredittkort.
Kredittkort aksepteres ncerr stecier, *len betaiitrg feir drikke.. rliat osv" foregår- ltelsi kr:triarit. Det ei-

tninifranker i atle llyei. så det er ikk* rtoeir t:ri:fu{ert: å ia *i k{iiltcrit*r"

Kursen på Ålbanske [.El( er-i dag ca. t0* LIK = ca. 7,6$ NCli.
Vi anbefater å bruke opp de Albanske LEK dere har tatt ut i Athaciæ, d* det ikke er s.å leffi å få vekslet dette

tithake til lrcrske krcrrer i FJor ge.

Depositum
Depositum kr 1.50o,- innbetales tit konto L286.47 -L4488 innen 7' februar 2aL9'

Denne reservasionen kan avbestilies uten kostnad itrnen denne dato'

Ved avbestilting f.o.m- 08.02.2019 belastes depositumet kr 1'50O,- pf' person'

Resten av be{øpet Snnbeta{es innen 2' apri{ 2019'

Påmetding på PUSK-møte eller til Reidun Skåring (reidsk@online'nol'


