
Vandra i Albanien – på hemliga stigar med hisnande vyer
7-14 juni 2023

Följ med oss på en vandringsresa till Europas kanske allra sista hemlighet,
nämligen de vackra bergsområdena i norra Albanien, på gränsen till
Montenegro. En resa med max 18 deltagare.

Vill du vandra i oexploaterad natur och på ”outforskade” stigar? Då är denna
resa för dig! Vi utlovar hisnande vyer, gröna dalar, skyddande lövskogar,
lagunblått vatten, vattenfall och givetvis lite slit och ömma muskler.

Dag 1 onsdag, ankomst
Samling på Arlanda flygplats sker kl 04.30. Vi flyger med Austrian Airlines via Wien till Tirana.
Vår svensktalande guide möter oss på flygplatsen i Tirana och tar oss med direkt till staden
Shkoder som ligger vid Shkodersjön. Efter incheckning på vårt hotel tar vår guide oss med på
en promenad runt i staden som är präglat av både italiensk och österrikisk arkitektur. Dagen
avslutas med en gemensam middag och vi får oss sedan en god natts sömn så alla
energidepåer är påfylld inför kommande vandringsdagar. Vi byter boende flera gånger under
resans gång och det är givetvis för att vi skall få med oss det bästa av de vackra
bergsområdena.

Dag 2 torsdag, Komanisjön, Valbona Nationalpark
Efter frukost åker vi med egen buss till Komanisjön.
Här går vi ombord på en bilfärja som tar oss med på
en spektakulär båttur. En tur som anses vara en av
de finaste upplevelserna i Albanien. Vattnet är
smaragdgrönt och på båda sidor reser sig höga och
mäktiga kalkstensberg. Vårt lunchpaket äter vi
ombord, och efter ett par timmars båtfärd är vi
iland igen och fortsätter resan med buss. Vägen
ringlar sig upp över bergen och så småningom når
vi Valbona Nationalpark. Vi lämnar bussen, som
fortsätter med vårt bagage till vårt pensionat i byn
Valbone. Själva vandrar vi den sista biten längs med
Valbonaälven, genom bokskog och över öppna fält.



Det är lätta stigar att gå på och man kan koppla av och njuta av de vidunderliga vyerna.
Gemensam middag på en lokal restaurang i Valbona, där vi bor två nätter.
Vandring: Cirka 2,5 timmar, 7 km, 200 m upp och 50 m ner

Dag 3 fredag, Cerem
Dagens vandring utgår från Cerem, Valbonadalens
högst belägna by. Härifrån slingrar sig stigen
bekvämt uppåt genom en lummig skog. Vi passerar
en fåraherdeby och gör ett stopp för kaffe, bryggt
direkt över elden. I övrigt möter vi få eller inga
människor, kanske någon bonde som förflyttar sig
till häst över markerna. Lunchen intar vi på en
platå i Montenegro med panoramavy över de 2500
meter höga topparna som omger oss. Vår stig
följer en bergskam som vid klart väder erbjuder
storslagna vyer åt båda håll. Stigen vänder neråt

och leder oss genom en bokskog tillbaka till byn Cerem. Här väntar våra minibussar för att
köra oss tillbaka till Valbona. Efter en dusch och lite vila samlas vi igen, dricker något gott,
äter middag och pratar om dagens upplevelser.
Vandring: 6 timmar vandring, 13,5 km, 775 m upp, 775 m ner.

Dag 4 lördag, Valbonapasset, Theth Nationalpark
Idag är det dags för en av de vackraste vandringarna i
Albanien. Från en nationalpark till en annan, över ett
pass på 1800 meter över havet och en
panoramautsikt som vi sent kommer att glömma.
Vyerna är hisnande! Vi ser ut över nationalparkerna
Theth och Valbona, över till Montenegro och in mot
Kosovo. Här ligger också Albaniens näst högsta berg
Jezerca, 2693 meter över havet. Våra minibussar kör
oss tills vägen tar slut. Där lastar vi vårt bagage på
hästar och bär själva bara vad vi behöver under
dagen. Dricksvatten fyller vi på längs stigen, det är så
man gör här. Stigen går uppåt i serpentiner och
kanske passerar vi något snöfält. När vi sen kommer
ner till alpängarna sätter vi oss i gröngräset och njuter
av vår medhavda picknicklunch. Så småningom
kommer vi ner till byn Theth, som länge var en
isolerad by utan vägar till omvärlden. Här checkar vi
in på vårt charmiga pensionat för de kommande två nätterna. Ute på terrassen kan man inta
en välförtjänt vila och sitta i timmar och bara njuta av stillheten och utsikten innan kvällens
middag.
Vandring: 6,5 timmar, 11 km, 800 m upp och 950 m ner



Dag 5 söndag, Blå ögat och Nderlyse
Efter frukosten som vi intar på terrassen om vädret tillåter, gör vi oss redo för dagens
vandring. Vi startar direkt från vårt boende och beger oss genom byn ned genom dalen.
Längs vägen passerar vi ett av de få isoleringstorn som finns kvar i Albanien och vars syfte

var att skydda familjemedlemmar som låg i
blodsfejd. Här stannar vi till och får lära oss mer
om den albanska traditionella kulturen och vad
blodshämnd innebär, en sedvänja som
fortfarande är aktuellt i de norra delarna av
landet. Vi passerar det 30 meter höga
vattenfallet i Grunasi-ravinen och fortsätter
sedan mot den klarblå källan Blå ögat, formad av
erosion och smältvatten. Vackra omgivningar för
lite vila och att njuta av vårt lunchpaket. Från
byn Nderlyse har du möjlighet att åka bil tillbaka

till pensionatet om du inte hellre vill gå. Idag har vi gått nere i dalen och inte gjort så många
höjdmeter, men underlaget är bitvis mer stenigt. Middagen serveras på vårt pensionat.
Vandring: 6 timmar, 14 km, 250 m upp, 250 m ner

Dag 6 måndag, Qaf Thorre, Tirana
Det är dags att lämna de nordalbanska nationalparkerna och bege sig tillbaka till
civilisationen. Vi vandrar delvis mot Qaf Thorre passet och delvis åker minibuss på en slingrig
väg. Vi byter så småningom till stor buss för vidare färd mot Tirana. På vår väg mot
huvudstaden stannar vi vid en populär ekologisk gård för en välförtjänt avslutningslunch.
Maten lagas på lokalt producerade råvaror och
vi får prova många olika smårätter. Väl framme
i Tirana, checkar vi in på vårt centralt belägna
hotell. Hotellet håller hög klass och har ett
suveränt läge på huvudgatan i hjärtat av
staden, med gångavstånd till alla stora
sevärdheter. Hotellet är omgivet av en stor
medelhavsträdgård och erbjuder en fin
utomhuspool som är uppvärmd av solens
strålar. Middag på en restaurang nära hotellet.
Vandring: 1 timme, 2,5 km 200 m upp

Dag 7 tirsdag, Tirana
Idag skall vi få uppleva Albaniens huvudstad under en intressant guidad promenad genom de
centrala delarna med fantasieggande arkitektur, vackra parker och gemytliga kaféer. På
Skenderbeg torget stod för inte allt för länge sedan diktatorn Enver Hoxha staty. Vi åker
igenom Kvarteret - Blloku. I detta fattiga, bergiga land var Kvarteret ett mytiskt begrepp, det
var Makten, Palatset och Storebrors kontrollrum. Det var den förbjudna staden i det stängda
landet, det var här de albanska ledarna bodde, skyddade av soldater och poliser, fredade
från insyn. Lunch på egen hand och eftermiddagen till eget förfogande. Hotellet kan erbjuda
spa, hamam, bastu och massage, kanske något för stela muskler? Vi samlas igen lite senare



Pris per person i dubbelrum: 16.820:-

I priset ingår:
 flygresa med Austrian från Arlanda via Wien till Tirana på utresan, samt

retur med Lufthansa från Tirana via München till Arlanda, inklusive bagage
(tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa)

 flygskatter och avgifter

 bussresor enligt program i Albanien

 sju övernattningar i dubbelrum

 svensktalande vandringsguide

 sju frukostar

 fem luncher; två på restaurang och tre lunchpaket

 sju middagar

 måltidsdryck; vatten till lunch, samt 2 glas husets vin eller öl/läsk/juice, vatten och
kaffe till middag

 dricks till busschaufför med flera

 färdledare från Specialresor

 resegaranti via den statliga resegarantin

Tillägg för enkelrum i 7 nätter: 1.900:-

Se över ditt Reseskydd – avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår ej i resans pris.

för avslutningsmiddag på en fiskrestaurang, där vi får smaka på skaldjur och fisk i en härlig
blandning.

Dag 8 onsdag, hemresa
Efter frukost och en lugn morgon checkar vi ut från hotellet och styr bussen mot Tiranas
flygplats. Planet avgår från Tirana kl 11.50. Vi mellanlandar i München och landar på Arlanda
cirka kl 17.40.

Anmälan
Det finns endast 18 platser. Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss
på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris
per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura,
resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-
post i fall inget annat önskats.

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer samt eventuella matallergier.

Avbeställning
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).



Hotell/pensionat
Shkoder, 1 natt – Hotel Colosseo
Hotellet håller 5-stjärnig standard och har restaurant, bar, gym och ett spa. Rummen har air-
condition, TV, gratis wifi, hårtork, minibar och värdeskåp.
www.colosseohotel.com

Valbone, 2 nätter – Bujtina Valbonë
Pensionatet har en gemensam lounge, bar och trädgård. Gratis wifi. Rummen är enkelt
inredda, med eget bad och toalett.
Bujtina Valbonë har ingen egen hemsida, man kan läsa om pensionatet på Booking.com:
Bujtina Valbonë

Theth, 2 nätter – Bujtina Polia
Pensionatet/gästhuset har en restaurang, bar, trädgård och en terrass med utsikt. Gratis
wifi. Rummen är enkelt inredda, med eget bad och toalett.
www.bujtina-polia-villa.hotels-albania.net/en

Tirana, 2 nätter – Rogner Hotel
Hotellet håller 5-stjärnig standard och ligger
mycket centralt på huvudgatan i hjärtat av Tirana.
Hotellet är omgivet av en trädgård och erbjuder
egen restaurang, bar, utomhuspool, spa, hamam,
bastu och gym. Rummen är rymliga och har
luftkonditionering, värdeskåp, hårblås och
minibar. www.hotel-europapark.com

Flygtider
7/6: flyget avgår från Arlanda kl 06.30 ankomst Wien kl 08.40 (byte av plan),
avresa från Wien kl 09.50, ankomst Tirana kl 11.20.
14/6: flyget avgår från Tirana kl 11.50, ankomst München kl 13.45 (byte av plan),
avresa från München kl 15.30, ankomst Arlanda kl 17.40.
Vi flyger med Austrian Airlines och Lufthansa. Utförlig information om avresan meddelas i
det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.

Vandringen
Vi vandrar på lätta till medelsvåra vandringsleder. Underlaget är varierande från mjuka,
gräsklädda stigar till mer steniga partier. Höjdskillnaden varierar från dag till dag, mellan
250-950 höjdmeter, och vandringsrutternas längd ligger på cirka 7-14 kilometer.
Vår vandringsguide kan ändra den planerade rutten och välja den vandringsled som är mest
lämpad för dagen, med tanke på väder, vind och gruppens kapacitet.
Kondition, styrka och balans påverkar såklart din upplevelse. Det krävs att du har en bra
grundkondition och att du är van vid att gå längre promenader (8-10 km) utan problem.
Är du fullt frisk utan hjärtbesvär, onda knän eller liknande kan du utan problem följa med på
vår vandringsresa till Albanien.



Utrustningslista
Vandringskängor (se nedan) Regnkläder
Vindtät jacka Keps /solskydd
Underställströja som andas Bekväma vandringsbyxor/shorts
En liten dagryggsäck Vattenflaska
Vätskeersättning Plåster, Compeed
Sittunderlag Kikare om du har
Extra tröja för ombyte under vandringen
Vandringsstavar (inget krav, men rekommenderas om man vill ha lite extra stöd, speciellt i
steniga partier)

OBS! Då vi skall transportera vårt bagage på hästar en av dagarna, ber vi er att packa i mjuka
väskor för att inte skada hästarna.

Krav på vandringskängor:
För att undvika onödiga skador, är det ett krav att alla deltagare har vandringskängor, väl
ingångna för att undvika skavsår. Förutom att det är bekvämt att vandra med riktiga kängor,
så har vandringskängor en styv och stabil sula som gör att du inte halkar eller blir lika trött i
fötterna. En bra vandringskänga går också upp över vristerna, vilket minskar risken för
vrickningar. När man går utför så kan man “tajta” åt sina kängor lite extra och på så sätt
minska påfrestningen på tårna. Kravet på vandringskängor är främst till för vandrarens egen
säkerhet, men också på grund av att vandringsledaren är ansvarig för gruppen och kan
ställas till svars för skador som orsakats av bristande säkerhet.

Övrigt
Juni är en fin månad att vandra i Albanien. Vädret är rätt så stabilt och luftens
medeltemperatur varierar från 20°-25° med lite kyligare morgnar och kvällar.
Specifik plats i bussen kan reserveras på någon av de främre raderna i bussen, endast då
läkarintyg kan uppvisas vid resans start. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en
resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare understiger 18 personer.
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.

Ansvarig arrangör enligt
resegarantilagen:

Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
Tel: 054-18 89 00
info@special-resor.se
www.special-resor.se

Vår idé som researrangör
Vi använder oss av svensktalande lokalguider, för att kunna
erbjuda den bästa reseupplevelsen.
Vi handplockar våra hotell så de har bästa läget för resans
inriktning och syfte.
Vi väljer olika lokala restauranger för våra middagar, för att
ge en bra mix mat och dryck.
Vi vill att våra resenärer ska få prova på den lokala maten, för
bästa möjliga smak- och kulturupplevelse.
Vi inkluderar alltid dryck till middag, för en så smidig och
avkopplande måltid som möjligt.
Vi vill att det alltid finns någon nära till hands att fråga under
resans gång, för att säkerställa resans kvalité för våra
resenärer.


