
Norra Albanien -  en vandringsresa med storslagen natur & en fördold historia.

En riktig bergsvandring i de fördömda bergen i norra Albanien med spektakulära vyer, små glömda 
byar , lokala hotell och ett verkligt möte med den albanska kulturen. Nu har du chansen att få uppleva 
Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta stolta och vänliga Albaner som längtar eft-
er att få visa upp sitt land och berätta sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, 
visar oss det bästa av hans nya Albanien. Det albanska köket överraskar och bjuder på en blandning 
av italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort till sina egna.  Både naturen och histo-
rien får oss att häpna. Vi  upplever majestätiska berg och smaragdgröna sjöar. Under tiden berättar 
Josif sin familj och landets historia, som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt av. 
Det är lätt att hålla med Josif om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla orörda ännu 
finns kvar och landet samtidigt hunnit bygga upp en turistnäring som ger oss den komfort vi är vana 
vid.  

Reseledare: Josif Paparisto
Josif är född och uppvuxen i Tirana och bodde 
i Sverige under tidigt 90-tal. Hans kunskap om 
landet och sin egen historia förmedlar Josif på 
ett personligt sätt när han visar sitt hemland. 
Han uppfyller nu sin dröm  om att visa sitt 
Albanien för svenska resenärer.

FAKTA

GRUPP PRIS: 13 450 KR

PRIS: 13 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  23 JUN 2020
I PRISET INGÅR
• Ciceron och guide Josif Paparisto
• Flyg Arlanda - Tirana via Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
 Shkoder 1 nt,  Valbone 3 nt, Theth 2 nt, Tirana  1nt
• Engelsktalande vandringsguide
• 6 lunchpaket (L)
• 7 middagar inkl vin & vatten (M)
• Alla transporter i Albanien
• Alla vandringar - två nivåer kommer  
  erbjudas
• Övriga besök enligt program 

TILLÄGG
Enkelrum:               1 500 kr

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (AUSTRIAN)
Arlanda-Tirana via Wien 09.35 - 14.20
Tirana - Arlanda via Wien 15.05 - 22.35 

PRELIMINÄRA HOTELL
Shkoder: Hotel Colosseo ****
www.colosseohotel.com
Valbona:  Vila Dini eller Bujtina Valbona 
Theth: Vila Prrockaj  eller Bujtina Polia 
Tirana: Hotel Kotoni Tirane  ****
www.hotelkotoni.com

I Valbona och Theht delas gruppen upp på två 
vandrarhem.   

Med reservation för ändringar utom vår kontroll

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Josif Paparisto

DAG 1: SHKODER
Vår guide möter oss på flygplatsen och vi reser med buss direkt vidare till Shkodër som lig-
ger vid södra sidan av Shkodersjön. Efter incheckning på vårt hotell stadsrundtur i Shkoder, 
en huvudsakligen katolsk stad, präglad av italiensk och österrikisk arkitektur. På kvällen äter vi 
gemensam middag på en trevlig restaurang i Shkoder. (M)

DAG 2: KOMAN, FIERZE, VALBONA
Efter frukost åker vi buss till Koman. Här går vi ombord på en bilfärja som tar oss med på en 
spektakulär båttur på Koman, en sjö med smaragdgrönt vatten och omgiven av höga kalk-
stensberg. Vi äter en medhavd lunchpaket på båten. Denna båtfärd på två timmar har blivit ut-
nämnd till en av Albaniens höjdpunkter. Vidare med buss till Valbona national park, vi vandrar 
därifrån längs med Valbonaälven genom kohagar och över fält till byn Valbona. Det är lätt att gå 
och du kan koppla av och njuta av de vidunderliga vyerna. Efter cirka 2 timmar når vi vår hotell. 
(F, L, M) Vandring: 3 tim vandring 8 km 200 m upp och 50 m ner

DAG 3: VANDRING CEREM
Dagens vandring utgår från Cerem, Valbonadalens högst belägna by. Härifrån slingrar sig sti-
gen 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 tar vi uppe på en platå i Montenegro med 
panoramvy över de 2500 meter höga topparna som omger oss. Väl åter till vårt hotell i Valbona 
samlas vi och pratar om dagen till något gott att dricka innan vår gemensam middag. (F, L, M)
Vandring: 4,5 tim vandring, 11,5 km, 775 m upp, 775 m ner.

DAG 4: VANDRING KUKAJ, RAM AVDYLIT
Vandring till Ram Avdylit (cirka 4 timmar) eller upp till toppen av Rositberget (cirka 8 timmar) 
Dagens vandring tar oss till byn Kukaj och vidare mot Ram Avdylit fäboden (1650 m ö h) och 
för den som vill ha en större utmaning kan gå till bergstoppen Rosit (2510 m ö h).Första byn 
vi passerar är Kukaj, en liten by med några hus, här har man hästar och vi tar en paus för lite 
bergste. Stigen för oss upp över bergen. Det är magiskt vackert, men bitvis brant. Målet är 
Ram Avdylit, en fäbod uppe i bergen dit man driver upp får och kor under sommartid. Här 
stannar vi för att äta vår medhavda picknicklunch. Vi har gått upp runt 750 höjdmeter, från 
cirka 900 möh till cirka 1 650 möh. Den som är stark i benen fortsätter upp till toppen av 
Rositberget som ligger på gränsen mellan Albanien och Montenegro. Belöningen är stor i 
klart väder! Härifrån har man en 360 graders vy över hela Valbonadalen och flera av de För-
dömda bergens toppar på över 2 000 meter i både Albanien och Montenegro. (F, L, M) 
Vandring: 4,5 tim, 12 km, 750 upp och 750 m ner eller 8 tim



DAG 5: THETH
Idag är det dags för en av de mer häftiga vandringarna i Albanien. Från en nationalpark till en 
annan, över ett pass på 1800 möh 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, 2 693 möh. Stigen 
upp går i serpentiner och kanske passerar vi något snöfält. När vi kommer ner till alpäng-
arna sätter vi oss i gröngräset och njuter av vår medhavda picknicklunch. Vi bär bara vad vi 
behöver under dagen och dricksvatten fyller vi på längs stigen. Era väskor transporeteras till 
nästa dal och boende. Vandringen är en av Albaniens vackraste. Theth var länge 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 sitta i timmar och bara njuta av utsikten och sin in-
sats. (F, L, M) Vandring: 5 tim vandring, 11 km, 800 m upp, 1000 m ner

DAG 6: VANDRING THETH DALEN
Efter frukost ute på terassen gör vi oss redo för dagens vandring. Vi startar direkt från vårt 
pensionat och beger oss genom byn längs dalen. Längs vägen passerar vi ett av de få isole-
ringstorn 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 
blodshämnden som är fortfarande aktuellt i norra delarna av landet. Vi passerar det 30 meter 
höga vattenfallet i Grunasi-ravinen och fortsätter sedan mot den klarblåa vattenbassängen 
Blue Eye, formad av erosion och smältvatten. Vandringen idag går nere i dalen så vi gör min-
dre höjdmetrar än föregående dagar, men underlaget är mer tekniskt på sina ställen. (F, L,M)

Vandring: 4 timmar, 12 km, 250 m upp, 250 m ner.

DAG 7: VANDRING QAF THORRE
Idag är det dags att lämna de nordalbanska nationalparkerna och vi beger oss tillbaka till 
civilisationen. Vi vandrar delvis mot Qaf Thorre passet och åker minibuss delvi på en lite 
skumpig väg. Nedanför oss ser vi Theth by. Picknicklunch intas vid någon äng på väg mot 
passet. Vi kliver på bussen för vidare färd mot Tirana. På vägen stannar vi på en lokal etno-
gård och äter en god avslutningsmiddag, de lagar maten på lokalt producerade råvaror och 
vi får prova på ett många olika smårätter. Väl framme i Tirana, checkar vi in på vårt centralt 
belägna hotell. (F,L,M) Vandring: 3 tim vandring 7 km 600 m upp

DAG 8: HEMRESA
Idag skall vi få uppleva Tirana under en intressant guidad promenad genom centrala Ti-
rana med dess fantasieggande arkitektur, vackra parker och gemytliga kaféer. På Skender-
beg torget stod för inte allt för länge sen diktatorn Enver Hoxha staty. Vi åker igenom Kvar-
teret, Blloku. I det fattiga, bergiga landet 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 och fredade från 
insyn. Egen tid för lunch innan vi beger oss till flygplatsen för hemresa. (F)

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Vandring i Albanien
Albanien är i mycket obruten mark, vilket betyder att vi ofta går på naturliga stigar som mest 
använts av getter och får. Terrängen är därför ojämn och stenig på sina håll. Vandringarna är 
variende och ett par dagar går vi på relativ flack mark, medan andra dagar gör vi ordentlig 
stigning uppåt för att sedan gå tillbaka ned. Vi går i lungt tempo med tid till pauser för åter-
hämtning och tid att njuta av omgivningarna. Man bör dock vara i god form och ha vana 
från tidigare vandring. Både Valbona och Theth är två små byar som ligger enormt vackert 
i bergen, och avlägset från närmsta stad. Husen ligger utspridda och det finns inga butiker 
eller mataffärer. Här är man ett med naturen. På eftermiddagarna när vi kommer tillbaka från 
vandringarna kan man slappna av med en god dryck eller kanske en bok.

Mat: Middagarna äter vi på Gästhusen. Maten är enkel men mycket god och vällagad - och 
framförallt hemlagad. På vandringsdagarna har vi lunchpacket eller att vi stannar hos någon 
familj. Det finns inga affärer i området (Valbona/Theth) för egen komplettering.

Packning: På vandringarna bär vi lätta dagspack: en liten ryggsäck som rymmer picknick, 
någon tröja och din vattenflaska. Våra resväskor transporteras med bil mellan våra boenden.  
På vandringen mellan Valbona och Teth har vi även packhästar med oss som tar våra rygg-
säckar. Kvällar och morgnar är svala uppe i bergen, så ta gärna med en varm tröja eller lättare 
dunjacka (dunjacka tar lite plats och väger mindre). Vi skickar förslag på packlista i samband 
med avresemeddelande som du erhåller 3 veckor innan avresa.


