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Dinsdag 7 juni 2022 – Brussel – Wenen – Tirana – Krujë 

In de vooravond afspraak op de luchthaven van Zaventem en lijnvlucht met Austrian Airlines naar Tirana via Wenen. 

Brussel 20.00  Wenen 22.25 
Wenen 21.45 OS 356 Tirana 23.55 OS 849 

Aankomst in Tirana. Onthaal op de luchthaven door uw lokale gids en chauffeur en korte rit naar het stadje Krujë, 
één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van het land.  
Overnachting in hotel Panorama****. 

Woensdag 8 juni 2022 – Krujë – Shkodër 

Na de late aankomst van gisteren, kan u vandaag wat langer slapen. 
Te Krujë hield de nationale Albanese held Skanderbeg in de 15de eeuw meer dan 25 jaar stand tegen het 
oprukkende Osmaanse rijk en het stadje werd zelfs even de hoofdstad van Albanië. Kort na de dood van Skanderbeg 
moesten de Albanezen zich toch gewonnen geven en werd Albanië een onderdeel van het Osmaanse rijk. Een groot 
deel van de dag wordt uitgetrokken voor een bezoek aan de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad:  de 
Skanderbeg-burcht, de oude bazaar, het etnografisch museum en de Bektashi-tempel binnen de burchtmuren, 
waar u meer leert over deze islamitische religieuze orde. 
Vertrek naar Shkodër; laat middagmaal onderweg.  
Avondmaal en overnachting in hotel Tradita****. 

Donderdag 9 juni 2022 – Shkodër 

Bezoek aan de stad Shkodër en omgeving. Op uw programma staat het oude stadscentrum met o.m. de moskee 
van Ebu Bekr, de Rruga Kole-wandelstraat, de Franciskanenkerk, en de burcht van Rozafa. Middagmaal in het dorpje 
Shiroka, mooi gelegen aan het meer. 
Shkodër was meer dan zes eeuwen geleden Venetiaans gebied en tot op de dag van vandaag is daar nog iets van 
te merken. In de stad is er een atelier waar Venetiaanse maskers vervaardigd worden en de eigenaar van dat atelier 
is er fier op dat de meeste maskers die tijdens het Venetiaans carnaval gedragen worden nog altijd door zijn 
bedrijfje worden vervaardigd. We brengen een bezoek aan dit atelier. 
Avondmaal en overnachting in hotel Tradita****. 

Vrijdag 10 juni 2022 – Shkodër – Komanmeer – Tirana 

Na het ontbijt vertrekt u naar het Komanmeer, dat ontstond na de aanleg van een stuwdam op de Drin-rivier. Het 
meer wordt algemeen beschouwd als één der mooiste stukjes natuur van Albanië. Tijdens een boottocht geniet u 
in alle rust van deze prachtige omgeving. Picknick-lunch aan boord.  
Na de boottocht rijdt u verder naar de Albanese hoofdstad Tirana, waar u nog een bezoek brengt aan Bunk’Art 2, 
een museum gewijd aan de wreedheden tegenover de eigen bevolking van het communistische regime van dictator 
Enver Hoxha. 
Avondmaal in restaurant Era. Overnachting in hotel Rogner*****. 

Zaterdag 11 juni 2022 – Tirana – Elbasan – Ohrid 

Via Petrela rijdt u naar de stad Elbasan, waar u een kijkje neemt  in het oude Osmaanse fort. Daarna gaat de tocht 
verder naar het oosten en steekt u de grens van Noord-Macedonië over. Een eindje verder ligt de stad Ohrid aan 
het gelijknamige meer. Het meer van Ohrid zou één der oudste meren ter wereld zijn en ook de stad zelf herbergt 
heel wat oude schatten. Het oude stadsdeel staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst en telt volgens de reisgidsen 
365 kerken. Middagmaal in een restaurant aan het meer. 
In de namiddag volgt een uitgebreid stadsbezoek. U ziet onder meer het oude Hellenistische theater dat mooi 
gelegen is midden in de stad. Daarnaast bezoekt u ook de Sveta Sofija-kathedraal met mooie Byzantijnse iconen en 
bekijkt u het kerkje van de heilige Johannes van Kaneo, dat schilderachtig gelegen is op een schiereilandje in het 
meer. Een kort boottochtje brengt u vervolgens terug naar het stadscentrum. 
Avondmaal in restaurant Belvedere. Overnachting in hotel Royal View**** of hotel City Palace****. 

  



Zondag 12 juni 2022 – Ohrid – Sveti Naum – Korçë 

Korte rit naar het klooster van Sveti Naum. Het oorspronkelijke klooster werd in de 10de eeuw gesticht door de 
heilige Naum maar het huidige gebouw dateert uit de 16de eeuw. Daarna wordt de tocht verder gezet en steekt u 
terug de grens met Albanië over. Via de plaatsjes Drilon en Tushemisht bereikt u uw volgende bestemming: de stad 
Korçë. Deze stad is één van de grootste en belangrijkste culturele en economische centra van het land. De straten 
zijn er geplaveid met kasseien en afgezoomd met mooie laagbouwwoningen. U bezoekt de Orthodoxe kathedraal, 
het oude stadscentrum en de historische bazaar.  
Avondmaal in restaurant Vila Cofiel. Overnachting in hotel Hani i Pazarit****. 

Maandag 13 juni 2022 – Korçë – Gjirokastër 

Vandaag wacht u een lange rit naar de stad Gjirokastër via onder meer de plaatsjes Erseka en Leskovik en de 
warmwaterbronnen van Benje. Middagmaal in Permet. In de loop van de namiddag bereikt u Gjirokastër, dat sinds 
2005 prijkt op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Bezoek aan de imposante Argjiro-burcht, de grootste van het land. 
Avondmaal en overnachting in hotel Argjiro****. 

Dinsdag 14 juni 2022 – Gjirokastër – Blauwe Oog – Butrint – Sarandë 

Na het ontbijt verkent u het oude stadsdeel met z’n met kasseien geplaveide straatjes en mooie oude herenhuizen. 
U bezoekt ook het Etnografisch museum, ondergebracht in het geboortehuis van Enver Hoxha.  
Vervolgens rijdt u naar het zogenaamde ‘Blauwe Oog’, een karstverschijnsel gelegen zo’n 40 kilometer van 
Gjirokastër. Hier ontspringt de bron van de Bistrice-river in een prachtig natuurlijk kader en het kristalheldere water 
dat er aan de oppervlakte komt, creëert precies een diepblauw oog. Middagmaal in Ksamil, waar u vanuit het 
restaurant het Griekse eiland Korfoe kunt zien liggen. Verder naar Butrint, nog een site die opgenomen is op de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst. Te Butrint bevond zich reeds een prehistorische nederzetting. Later stichtten de 
Grieken hier een kolonie die door de Romeinen verder uitgebouwd werd en een bloeitijd kende in de Byzantijnse 
tijd. Na een korte bezetting door de Venetianen werd de stad in de late middeleeuwen verlaten, vooral ten gevolge 
van moerasvorming in de omgeving. De overblijfselen van Butrint zijn mooi bewaard en het is er aangenaam 
wandelen tussen de restanten van de oude stad. Vervolgens rijdt u naar de badplaats Sarandë. 
Avondmaal in restaurant Limani. Overnachting in hotel Brilant**** of hotel Nertili****. 

Woensdag 15 juni 2022 – Sarandë – Qeparo – Porto Palermo – Apollonia – Berat 

U verlaat Sarandë en zet koers naar het noorden, langsheen de zogenaamde Albanese Riviera, een mooie rit langs 
de kustlijn. Onderweg houdt u halt in het charmante plaatsje Qeparo dat in de jaren ’90,  na de val het communisme, 
zo goed als verlaten werd door z’n bewoners die elders op zoek gingen naar een beter leven. Sindsdien staan heel 
wat huizen er verlaten bij maar de sfeer in het dorpje is nog steeds zeer aangenaam. Volgende halte is de burcht 
van Ali Pasha te Porto Palermo. Daarna rijdt u verder langs de kust en klimt de weg naar de Llogara-pas op 
1.017 meter hoogte. Tijdens de klim geniet u van heel mooie uitzichten over de kustlijn. 
Middagmaal in restaurant Aksionistia nabij Vlore. Na de lunch maakt u een wandeling over de strandpromenade 
van de badplaats, waarna u koers zet naar de ruïnes van Apollonia van Illyria, één van de belangrijkste Griekse 
steden nabij de Adriatische Zee. De befaamde Romeinse keizer Augustus studeerde ooit filosofie te Apollonia.  
Rit naar Berat. 
Avondmaal en overnachting in hotel Mangalemi**** of hotel Grand White City****.   

Donderdag 16 juni 2022 – Berat – Tirana 

Ook Berat staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst en kan misschien wel aanspraak maken op de titel ‘mooiste stad 
van de Balkan’, dit door z’n witgekalkte huizen uit de Osmaanse periode. Berat is één van de oudste steden van het 
land en was steeds een smeltkroes van verschillende culturen. Getuige hiervan zijn de ongeveer 40 Byzantijnse 
kerken en 30 moskeeën die de stad rijk is. Het bezoek aan Berat begint in de pittoreske burcht die hoog boven de 
stad uittorent. Hier bevindt zich ook het Iconenmuseum, officieel gekend als het Onufri-museum. Middagmaal in 
restaurant Klea, gelegen in de oude burcht. In de namiddag bezoekt u de oude buurten Mangalemi en Gorica met 
hun vele kerken en pittoreske staatjes met kasseistenen. Deze oude wijken zijn van de nieuwe stad gescheiden door 
de befaamde brug over de Osum-rivier. Vervolgens is er nog wat vrije tijd in Berat, waarna u de terugtocht naar 
Tirana aanvat. De rit voert door de Dumreja-regio, gekend als het gebied van de 84 meren. 
Afscheidsmaal in het Carlsberg-restaurant. Overnachting in hotel Rogner*****.   



Vrijdag 17 juni 2022 – Tirana – Wenen – Brussel 

Tirana is een gezellige mediterrane stad waar het aangenaam flaneren is. U ziet er o.m. de hoofdboulevard, het 
Skanderbeg-plein dat het hart van de stad vormt en omringd is door een aantal regeringsgebouwen en de Et’hem 
Bey-moskee, het presidentieel paleis en de piramide opgericht door Enver Hoxha’s dochter als museum voor haar 
vader. Transfer naar de luchthaven van Tirana en lijnvlucht met Austrian Airlines naar Wenen en aansluitend met 
Brussels Airlines naar Brussel. 

Tirana 17.30  Wenen 21.25 
Wenen 19.05 OS 846 Brussel 23.10 SN 2908 

Reissom in een tweepersoonskamer (minimum 20 deelnemers) 2.040 euro 
Reissom in een tweepersoonskamer (minimum 25 deelnemers) 1.980 euro 

Toeslag éénpersoonskamer 345 euro 

 

Inbegrepen in de reissom: 

• Cultuursmakers-reisleiding – Peter Lafosse; 

• Engelstalige lokale gids vanaf aankomst tot vertrek in/uit Tirana; 

• internationale vluchten Brussel – Wenen – Tirana – Wenen – Brussel met Austrian Airlines en Brussels Airlines; 

• luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 augustus 2021; 

• lokaal transport in een comfortabele autocar met airconditioning (49-seater); 

• fooien voor lokale gidsen, chauffeur en hotelkruiers; 

• alle vermelde lokale transfers; 

• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en bezienswaardigheden; 

• 10 overnachtingen in de vermelde vier- en vijfsterrenhotels; 

• volpension vanaf dag 2 ’s morgens tot en met dag 11 ’s morgens; de ontbijten in het hotel, de middagmalen in 
lokale restaurants en avondmalen in het hotel of in een lokaal restaurant volgens programma; 

• alle lokale taksen; 

• voorreisvergadering.  
 

Niet inbegrepen in de reissom: 

• reisverzekeringen (het afsluiten van een goede reisbijstand- en annuleringsverzekering is absoluut 
aanbevolen). Indien u vaak reist, is een jaarpolis een interessante keuze. Dromen werkt samen met VAB 
(www.vab.be). Zij bieden verzekeringen die mooi aansluiten bij het reisaanbod van Dromen. 

• dranken en persoonlijke uitgaven; 

• middagmaal op dag 11. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


