Albanien

Premium
5-12 september

Albanien har snabbt seglat upp som ett av Medelhavets hetaste resmål. Med sina vackra
stränder, välkomnande kultur och rika historia är det inte svårt att förstå varför!
Följ med på vår premiumresa till Durres riviera, en lång sandstrand som sträcker sig från staden Durres i
Albanien, och nästan en mil söderut. Utmed delar av stranden löper strandpromenaden där det ibland
säljs solmogen färsk frukt och albanska souvenirer. Flera spännande utflykter ingår och vi upplever allt
från huvudstaden Tirana och berömda byn Kruja till en traditionell albansk afton och tur genom Albaniens
historia.

Vårt hotell Prestige Resort bjuder på bästa läge, precis vid den breda sandstranden längs Durres riviera. Här
njuter du av havet, grönska och palmer så långt ögat når, där även det stora poolområdet blickar ut över
vattnet. Till kvällen kan du stilla hungern med traditionell albansk Medelhavsmat, följt av en god drink i hotellets loungebar vid stranden.
De trevliga hotellbyggnaderna ligger utplacerade i gröna omgivningar och du bor i bekväma rum med lyxig
känsla. Vid det stora poolområdet en sötvattenpool och en saltvattenpool. Här hittar du även många parasoller och solstolar av skön kvalité.
Hotellets restaurang Prestige serverar albansk Medelhavsmat, och erbjuder även ett stort utbud av både
internationella och albanska viner. Passa på att testa ett lokalt vin till middagen! Avsluta kvällen med en
härlig drink till ljudet av vågornas brus.

Veckoprogram:
Dag 1: Färd med buss och färdledare från Norrtälje till Arlanda.
Ankomst till Albanien samt incheckning.
Dag 2: Välkomstmöte och Albansk afton med middag.
Dag 3: Denna dag spenderas på egen hand.
Dag 4: Utflykten Durres Riviera och provsmakning av brandy.
Dag 5: Denna dag spenderas på egen hand.
Dag 6: Heldagsutflykt till Ohrid inkl. lunch.
Dag 7: Utflykt till Tirana, inkl. lunch.
Dag 8: Utcheckning och färd hem till Sverige. Buss från Arlanda till Norrtälje.
Observera att ändringar i utflyktsprogrammet kan förekomma ända fram till avresedagen. Större ändringar i programmet förekommer sällan
och meddelas vanligtvis i god tid före avresa. Även lokala förhållanden kan göra så att ändringar förekommer nära avresan.

Information om de inkluderade utflykterna:
Albansk afton: Starta semestern med en traditionell, albansk afton på restaurang! Vi provsmakar lokala specialiteter, inklusive
vin från Albanien, ackompanjerat av albansk musik. Mer traditionellt än såhär blir det inte.
Durres historia och provsmakning av brandy: Under nästa utflykt besöker vi hamnstaden Durres, eller dåtidens Dyrrhacion,
som staden kallades av romarna. Durres var den viktigaste hamnen för sjötrafiken från Italien och startpunkten för gamla Via
Egnatia - den romerska huvudvägen österut över havet. I Durres besök vi det arkeologiska museet, den romerska amfiteatern
och kikar närmare på den bysantinska muren. Vi får även smaka på Skanderbegs Brandy, som albanerna stolt serverar åt sina
besökare.
Ohrid i Nordmakedonien: Under denna dag reser vi över gränsen till Ohrid i grannlandet Nordmakedonien. Ohrid är med på
UNESCOS världsarvslista och staden är känd för sina vackra insjöar och många kyrkor, och vi besöker några av dessa under vår
rundtur i Ohrid. Två av kyrkorna vi besöker är St. Sophia-kyrkan, som byggdes någon gång mellan 1000-talet och 1400-talet,
och den lilla kyrkan St. Jovan som står ensam och majestätiskt på en klippa i en av sjöarna. Vi besöker även en gammal teater,
fästningen i Ohrids och stadsmuseet. En gemensam lunch är inkluderad under utflykten.
Huvudstaden Tirana: Denna utflykt bjuder på en tur till staden Tirana, som varit Albaniens huvudstad sedan första världskriget. Tirana var även kommunistregimens huvudsäte under de åren som Albanien var i princip helt stängt från omvärlden. Än
idag syns tydliga spår efter kommunismen och utflykten börjar med ett besök vid regimens enorma atombunker som ligger i
utkanten av centrum. Bunkern är en symbol för både brutaliteten och paranoian som härjade hos regimens ledare Enver Hoxha. Vi gör även en guidad rundtur som startar vid nationalteatern på Skanderbeg-torget och tar oss vidare till det historiska
museet, kulturpalatset och moskén Ethem Bey från 1789. Lunch är inkluderat under dagen.
Under vår vistelse här i Albanien varvas intressanta, smakrika och vackra utflykter med lata dagar att tillbringa runt poolen
eller på stranden. För de som önskar anordnar färdledaren gemensamma middagar och mingel på hotellet!

Pris per person:

10.875:-

Tillkommer per person:
Avbeställningsskydd: 249:Reseförsäkring: 290:-/790:Enkelrumstillägg: 3.000:-

I resans pris ingår:
Färdledare under hela resan (minimum 20 resenärer)
Bussresa Norrtälje-Arlanda t/r
Flygresa t/r inkl. måltid ombord samt bagage
Transfer flygplats-hotell t/r
Del i dubbelrum med balkong/terrass
Halvpension inkl. dryck (halv flaska vin, öl, vatten) på hotellet
Fyra utflykter enligt program
Två luncher under utflykter

