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ALBANIEN,GREKLAND OCH NORDMAKEDONIEN

Följ med på en resa som tar 
dig till Albanien, Grekland och  
Nordmakedonien, grannländer 
som i mångt och mycket delar 
en gemensam historia genom 
sitt arv från hellenismen, det 
romerska imperiet, det bysan-
tinska riket och det osmanska 
riket. Grekland är nog det land 
som de flesta svenska turister är 
mest är förtrogna med, medan 
Nordmakedonien och Albanien 
kanske ännu inte är lika välkän-
da. Albanien var under kom-
munisteran i principt stängt för 
utlänningar men har sakta men 
säkert kommit att bli ett alltmer 
populärt turistmål. Fler resenä-
rer har också börjat upptäcka 
allt vad den förhållandevis unga 
republiken Nordmakedonien har 
att erbjuda!

Dag 1: Ankomst till Albanien (Tirana) 
Vi flyger till Albaniens huvudstad där 
vi möts på flygplatsen av våra repre-
sentanter. Vi åker till vårt hotell för 
incheckning. Övernattning i Tirana.

Dag 2: Utflykt till Shkodra
Efter frukost väntar en heldagsutflykt 
med buss till Shkodra. Staden har alltid 
varit ett viktigt kultur- och handelscen-
trum och här finns intressanta läm-
ningar från Albaniens olika historiska 
epoker. Här får vi dessutom ett unikt 
tillfälle att besöka en workshop där 
många av de masker som används un-
der karnevalen i Venedig tillverkas. Vi 
fortsätter därefter till Rozafa-borgen, 
naturskönt beläget på en höjd över sta-
den. Rozafa-borgen är Albaniens äldsta 
fästning med anor från 300-talet före 
vår tideräkning. Under tillbakaresan 
till Tirana genom det vackra Albanska 
landskapet stannar vi till i den char-
miga orten Lezhe som under antiken 
var en grekisk koloni under namnet 
Lissus. Övernattning i Tirana. (Frukost 
och lunch.)

Dag 3: Kruje och Tirana
Idag åker vi till den gamla residenssta-
den Kruje, känt för sin borg vars äldsta 
delar lär vara från 400-talet. Vi besöker 
borgen och det berömda Skander-
begmuseet  som ligger innanför 
murarna. Vi besöker även det närbe-

lägna etnografiska museet inrymt i en 
vacker gammal byggnad uppfört under 
den senare hälften av 1700-talet när 
Albanien var under ottomanskt styre. 
Efter lunch kan den som vill besöka 
det charmiga basarområdet i närhe-
ten av borgen. Tillbaka i Tirana väntar 
en stadsrundtur under vilken vi bland 
annat besöker Bllokudistriktet. Under 
diktatorn Enver Hoxhas styre var Blloku 
stängt för vanliga medborgare. Här 
bodde enbart  den previligierade eliten 
som Enver Hoxha och medlemmarna 
av Albaniens politbyrå. Området har 
dock genomgått stora förändringar 
sedan dess och är idag ett av de mest 
intressanta och trendigaste kvarteren 
i Tirana med mängder av populära ca-
féer, restauranger och botiquer. Över-
nattning i Tirana. (Frukost och lunch)

Dag 4: Durres - Appolonia - Gjiroka-
stra          
Efter frukost väntar en bussresa till 
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Albaniens näst största stad - kuststaden 
Durres vid Adriatiska havet. Under da-
gen besöker vi bland annat en romersk 
amfiteater som en gång i tiden rymde 
20 000 åskådare och som på sin tid var 
den största romerska arenan på Balkan. 
Vi ser även den gamla stadsmuren 
som uppfördes när staden tillhörde det 
bysantinska riket, ett romerskt bad och 
Durres-borgen. Efter lunch besöker vi 
det ortodoxa klostret Ardenica, vackert 
beläget på en hög höjd varifrån man får 
en fantastisk utsikt över det Albanska 
landskapet. Vi fortsäter till ruinstaden 
Apollonia som fått sitt namn efter den 
grekiske guden Apollon. Staden anlades 
under 600-talet före vår tideräkning 
och hade en gång i tiden 70 000 invå-
nare bosatta innanför de gamla stads-
murarna. De natursköna omgivning-
arna är fulla av välbevarade historiska 
lämningar och efter att på plats fått en 
introduktion till hur livet kan ha sett ut 
här under antiken fortsätter vår färd 
mot staden Gjirokastra för övernatt-
ning. (Frukost och lunch)

Dag 5: Gjirokastra                                
Gjirokastras gamla stadskärna är 
sagolikt vacker och finns upptagen på 
Unescos lista över världsarv. Vi besö-
ker de främsta sevärdheterna, bland 
annat två museer innanför murarna till 
Gjirokastraborgen. Borgen är belägen 
på en höjd ovanför staden och längs 
dess sluttningar slingrar sig  vita hus 
med karakteristiska stentak och träbal-
konger. Det är svårt att föreställa sig att 
Albaniens envåldshärskare Enver Hoxha 

faktiskt föddes i denna vackra och char-
miga gamla stad! Under vårt besök får 
vi veta mer om Hoxha, hur han kom att 
isolera Albanien under kommunisteran 
och om hur livet gestaltade sig för van-
ligt folk under den tiden. Övernattning i 
Gjirokastra. (Frukost och lunch)

Dag 6: Ioannina - Kalambaka (Grek-
land)
Efter frukost färdas vi över gränsen till 
Grekland och staden Ioannina. Staden 
som är huvudort i distriktet Epirus 
grundades av kejsar Justinianus I under 
500-talet och är vackert beläget vid 
Pamvotidasjöns västra strand. Under 
vår stadsrundtur får vi bland annat se 
ruinerna efter Greklands äldsta bysan-
tinska borg uppförd under 500-talet 
och Aslan Pasha-moskén från tidigt 
1600-tal. Efter lunch fortsätter färden 
genom grekiska landskapet mot orten 
Kalambaka i regionen Thessalien. 
Under eftermiddagen besöker vi det 
grekisk-ortodoxa klosterkomplexet 
Meteora som är det största och ett av 
de mest spektakulära av den handfull 
kloster som fortfarande är aktiva. Utsik-
ten härifrån är oslagbar! Övernattning i 
Kalambaka. (Frukost och lunch)

Dag 7: Meteora - Heraclea Lyncestis 
(Nordmakedonien) - Ohrid
Efter frukost besöker vi Agia Triada 
(Heliga Treenighetens Kloster) som 
under det tidiga 1900-talet fortfarande 
bara kunde nås med korgar och repste-
gar. Vi når toppen efter att ha klättrat 
uppför trapporna som kom till under 
1920-talet och får en fantastisk utsikt 
över landskapet. Vi fortsätter genom 
det grekiska landskapet mot gränsen 
till Nordmakedonien. På andra sidan 
gränsen besöker vi den forntida staden 
Heraclea Lyncestis som fått sitt namn 
efter den grekiska hjälten Herakles i 
den grekiska mytologin. Vi fortsätter 
sedan  mot staden Ohrid beläget vid 
Ohridsjöns östra strand.  Övernattning i 
Ohrid (Frukost och lunch)

Dag 8: Ohrid
Ohrid är idag en charmig och vacker 
liten turistort känd för sina fina 
stränder, men var en gång i tiden ett 
viktigt centrum för kultur och religion 
i den slaviska världen. Vi besöker Tsar 
Samuils borg, uppförd under 1000-ta-
let. I medeltidskyrkan St. Sophia ser vi 
fantastiska tak- och väggmålningar som 
ofta nämns som några av de abso-
lut främsta exemplen på bysantinsk 
konst på Balkan. Under en rundtur på 
basarområdet får du också se exempel 
på den skicklighet bygdens hantverkare 
och konstnärer än idag besitter inom 
till exempel träsnideri och silversmide.  
Efter lunch beger vi oss till Sveti Naum-
klostret, vackert beläget på en klippa 
intill sjön. Övernattning i Ohrid (Frukost 
och lunch)  

Dag 9: Ohrid - Skopje
Efter frukost påbörjar vi sista etappen 
på vår resa, nämligen den till Skopje . 
Efter ankomst åker vi på en sightsee-
ingtur genom Makedoniens huvudstad. 
Skopjes främsta landmärke är stadens 
borg med anor från 400-talet. Borgen 
ligger majestätiskt på stadens högsta 
höjd ovanför floden Vardar. Under 
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AVRESA HEMKOMST AVRESEORT PRIS MED NORDEA FLYGBOLAG

2020-04-20 2020-04-29 Stockholm/Göteborg/Köpenhamn 14 800 kr Turkish Airlines

Allt detta ingår i priset:
Allt detta ingår i priset:
Flyg till Tirana och hemresa från Skopje
Alla flygskatter
Hotell i delat dubbelrum med frukost
Måltider enligt program
Utflykter inkluderat entréer enligt program
Engelsktalande lokalguider
Svensktalande reseledare

Kan beställas mot tillägg:
Enkelrum 2 500 kr
Avbeställningsskydd 6 % av resans pris
Reseförsäkring 355 kr

Ingår inte i resans pris:
Dricks till lokalguider och chaufförer ca USD 40 totalt per 
person

Preliminära flygtider med Turkish Airlines:
Stockholm - Istanbul: 11:25 - 15:55
Göteborg - Istanbul: 10:55 - 15:25
Köpenhamn - Istanbul: 11:15 - 15:30

Istanbul - Tirana: 19:15 - 20:00
Skopje - Istanbul: 09:20 - 11:55

Istanbul - Stockholm: 14:40 - 17:10
Istanbul - Göteborg: 14:45 - 17:15
Istanbul - Köpenhamn: 15:20 - 17:35

Bokning:
Tel: 031 - 14 77 33
E-post: bokning@phoenixtravel.se
www.phoenixtravel.se/nordea

Priserna är baserade på kostnader och valutakurser 2019-10-24. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt för om-
kastningar i programmet.

Phoenix Travel, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg, tel: 031-14 77 33, e-post: info@phoenixtravel.se, www.phoenixtravel.se

dagsturen promenerar vi också på 
den sexhundra år gamla stenbron som 
spänner över floden i hjärtat av staden 
och besöker därefter det hus där 
Nobelpristagaren Moder Teresa levde 
mellan åren 1910-1928. Vi hinner också 
med ett besök vid Skopjes färgstarka 
basarområde som har funnits här 
sedan den ottomanska eran. Övernatt-

ning i Skopje (Frukost och lunch)

Dag 10: Hemresa från Skopje
Transfer till flygplatsen och flyg till 
påstigningsorten. (Frukost)
 


