
                                  
   
 
 

 

Amazing Albanië  & Macedonië & Kosovo 
10-daagse reis 
half pension 

 
 
 
Albanië is ongetwijfeld het meest onbekende juweel van de Adriatische Zee. Het 
toerisme staat er nog in zijn kinderschoenen. Albanië is gelegen aan strategische 
routes die het Westen en het Oosten met elkaar verbinden en grote 
mediterrane mogendheden hebben er  hun sporen nagelaten 
Gelegen tussen het Westen en het Oosten, zeer dicht bij de Middellandse Zee, 
op de overblijfselen van de Oudheid van de eerste christelijke koninkrijken en 
de grote Ottomaanse periode, vertegenwoordigt Noord-Macedonië een land waar 
het culturele erfgoed ongelooflijk dicht en complex is. 
Gelegen in het hart van het Balkanschiereiland, is dit door land ingesloten land 
een van de verborgen juwelen van de regio. Bezoekers hebben echter veel te 
ontdekken in Kosovo. Inderdaad, de glooiende heuvels, de weelderige bossen, de 
charmante oude stadjes en de vele lokale tradities vertegenwoordigen de 
schoonheid van Kosovo. 
 

 
 



                                  
   
 
 
PROGRAMMA 
 
Dag 1: Vertrek in Brussel naar Tirana 
Samenkomst in Zaventem. Vlucht naar de Albanese hoofdstad, Tirana, een stad 
in constante evolutie. Vroeger was de stad saai en grijs, maar nu is de stad een 
interessante metropool, kleurrijk en zeer levendig dankzij de unieke sfeer. 
Fascinerend Tirana vertegenwoordigt zowel het verleden als de toekomst van 
Albanië. 
Diner en overnachting in Tirana.  
 
Dag 2:   Tirana - Berat - Vlora 
 
Berat wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van verschillende 
religieuze en culturele gemeenschappen. 
 
Het hoogtepunt van de stad is vesting "Kala" die in de XIII eeuw werd gebouwd 
en op de lijst van de UNESCO staat. 
 

   
 
 
 
Vervolgens gaat het naar de Albanese Rivièra. Onderweg naar Vlora houden we 
halte in de wijngaard van een familie  voor een wijnproeverij in de kelder "Çobo 
Winery" en ontdekken we het wijnerfgoed van Albanië.  Diner en overnachting in 
Vlora. 
 
 
 
 



                                  
   
 
Dag 3: Vlora - Dhermi – Saranda 
 
Na het ontbijt rijden we naar Dhermi, een kleine en schilderachtige Albanese 
badplaats. 
Onderweg maken we een stop in het Llogora National Park. 
 

   
 
Tijdens onze boottocht gaan we de wonderen van de Adriatische Zee  ontdekken. 
We zien de prachtige Gjippe Canyon en de piratengrotten. 
 
We reizen verder naar het zuiden van Albanië en stoppen in het kasteel van Ali 
Pasha.  Overnachting in Saranda. 
 
Dag 4 : Saranda - Butrint - Ksamil - Saranda 
 
Na het ontbijt gaan we naar Butrint voor een bezoek aan een archeologische site 
van een oude stad die door de Trojanen na de val van Troje is gebouwd. We 
bezoeken deze oude stad die door de Grieken, Romeinen, Byzantijnen en 
Venetianen werd bezet.  
 
Op de terugweg maken we een stop bij Ksamil, een kleine badplaats waar u kunt 
ontspannen op de prachtige stranden. 
Overnachting in Saranda. 
 
Dag 5:  Saranda - Gjirokastra – Permë 
 
Na het ontbijt gaan we eerst naar de de bron van het water van het "blauwe oog" 
(of syri i kaltër in het Albanees) en herleeft u in dit prachtige landschap dat wel 
een postkaartje lijkt. 



                                  
   
 

  
 
Daarna volgt ons bezoek aan Gijrokastra, een zeldzaam voorbeeld van een stad in 
de Ottomaanse stijl. 
Bewonder de architectuur van een reeks 17e eeuwse "opmerkelijke" huizen van 
twee verdiepingen, een plek die de indruk geeft van een duizendvoudig 
raamschilderij. Tevens bezoeken we de Citadel van Gjirokastra met uitzicht op 
de stad.  
We zetten onze reis verder richting Permët. We vinden er een mooi voorbeeld 
van een ecologische boerderij, met oa zijn eigen kaas en honing en rakias. 
Tijdens de maaltijd komen we meer te weten over deze familie en haar 
geschiedenis.  
Overnachting in Permët. 
 
Dag 6: Permët - Korça, Albanië - Ohrid 
Na het ontbijt gaan we naar het zuiden. We doorkruisen prachtige landschappen 
van vlaktes en bergen. 
Korça wordt ook wel "klein Parijs" genoemd en is beroemd vanwege de 
koffiecultuur. Lunch in de stad. 
 

   
 



                                  
   
 
 
 
We reizen verder Noord-Macedonië, waar onze eerste bestemming de stad 
Ohrid is. Onderweg bezoeken we nog het Saint Naum-klooster. Midden in het 
weelderige groen ligt het klooster van St. Naum, een oase van rust. 
 
Dag 7: Ohrid 
 
Vandaag gaan we op verkenning in Ohrid, een sublieme UNESCO 
werelderfgoedstad gelegen aan een meer. Het is voor velen het hoogtepunt van 
de Macedonische ervaring. 
We ontdekken het historische erfgoed, zoals de kerk van Saint Jovan of het 
oude theater uit het Romeinse Rijk. 
 
In een grot in de oude stad Ohrid komen we meer te weten over de 
voorouderlijke traditie van de wijnmakerij in Macedonië. We proeven er 
verschillende lokale wijnen met enkele kazen. 
 
Vrije middag in Ohrid om te genieten van de mediterrane sfeer van de stad. 
Diner en overnachting in Ohrid. 
 
Dag 8: Ohrid - Tetovo – Skopje - Prizren 
Na het ontbijt vertrek we naar de hoofdstad van Noord-Macedonië: Skopje. 
Onderweg stoppen we nog in Tetovo om de 15e eeuwse beschilderde moskee van 
Sarena Dzamija te ontdekken. 
Het is een van de mooiste moskeeën van Macedonië. 
 

   
 
 
 



                                  
   
 
Na de lunch reizen we verder naar Kosovo via het prachtige Sharri-gebergte. 
Prizren, is de culturele en historische stad van Kosovo. De geplaveide straten en 
de theesalons in de oude bazaar geven Prizren een unieke Ottomaanse charme. 
Diner en overnachting in Prizren. 
 
Dag 9: Prizren - Kosovo - Kruje 
Na het ontbijt bezoeken we de drie nabijgelegen religieuze districten: de 
Moskee van Sinan Pasha, de St. George's Orthodoxe Kathedraal en de Katholieke 
Kathedraal. 
 

   
 
 
Lunch in een traditioneel restaurant in Prizren. 
Na de lunch gaan we naar de historische stad Kruje in Albanië, tevens één van de 
oudste steden in Europa. We bezoeken er de oude bazaar en de middeleeuwse 
vesting Skanderbeg. Vergeleken met Alexander de Grote is Skanderbeg een 
echte held in de Balkan omdat het de eerste was die de Albanezen verenigde en 
zich verzette tegen de invasie van het Ottomaanse Rijk. 
 
Geniet van uw laatste dag om souvenirs te kopen in de oude bazarwinkels of bij 
het zwembad van het hotel.  Diner en overnachting in Kruje. 
 
Dag 10: terug naar Brussel 
Vrije tijd tot transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel. 
 
 
 
PRIJS PROGRAMMA 
De prijs vanaf 8 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer in half pension 
– 1295  euro  



                                  
   
 
 
Singeltoeslag= 255 euro pp 
 
RICHTPRIJS VLUCHTEN = rond de 300 euro pp voor de directe vluchten. 
 
 Inbegrepen:  
Alle verplaatsingen ter plaatse  
Alle geplande bezoeken en inkomgelden voorzien volgens programma 
Nederlandstalige reisbegeleiding en lokale Engelssprekende gids tijdens de 
excursies.  
Alle hotelovernachtingen in goede hotels en  half pension van dag 1 ’s avonds tot 
het ontbijt op dag 10  
 
Niet inbegrepen:  
Verzekering  
Persoonlijke uitgaven en maaltijden niet in het programma vermeld & drank  
Eventuele brandstoftoeslagen  
 
 
 


