
Til bund

15. maj 2013 - 
22. maj 2013

Per Allan Jensen

10.800 kr.

Prisen dækker

Enevær. tillæg:
1.100 kr. 

> Bestil her

26. september 
2013 - 3. oktober 
2013

Helge Graessler

10.800 kr.

Prisen dækker

Enevær. tillæg:
1.100 kr. 

> Bestil her

14. oktober 2013 
- 21. oktober 
2013

Bo Kristensen

10.800 kr.

Prisen dækker

Enevær. tillæg:
1.100 kr. 

> Bestil her

Smuttur til Balkan

Makedonien – Albanien – Montenegro
Makedonien, Albanien og Montenegro er tre små lande, men seværdighederne 
er store. Den smukke Ohrid sø er et af Balkans hemmelige højdepunkter. 
Omgivet af bjerge, med ortodokse kirker og gamle byer ved sine bredder, og 
med krystalklart vand. En sejltur på søen er en malerisk oplevelse af et 
ukendt stykke Europa.

Mother Theresa blev født i Skopje. Vi ser huset, hun kom til verden i. Byen har en 
meget spændende bazar, hvor kunsthåndværkere har indrettet sig i nedlagte tyrkiske 
bade og moskeer. I Makedonien tager vi desuden på tur i Mavrovo nationalparken.
Albanien er – Albanien. 45 års isolation under kommunistisk styre ophørte sammen 
med Murens fald, og trods en rivende udvikling leder landet stadigt tankerne hen på 
”verden af i går”. Vi er på sightseeing i hovedstaden Tirana og i Shkoder, der er en af 
de ældste byer i Europa. De gamle byer ligger som perler på en snor i dette hjørne af 
Europa.
I Montenegro besøger vi både Budva og Kotor. Begge byer har smalle gader og 
middelalder-arkitektur. Vi sejler på den eneste fjord i Sydeuropa og besøger klostre, 
der ligger spektakulært højt oppe i bjergene eller på en ø i fjorden.

1. Dag Fly til Skopje
Vi afhentes i lufthavnen og starter straks på en byrundtur i Skopje, Makedoniens 
hovedstad. Vi ser den gamle bydel med Kale-fortet og kirken St.Spas. Vi ser også den 
nye bydel med Mother Theresa Huset.
Især området i og omkring bazaren er interessant. Når man kommer over Vardar 
Floden ad den gamle stenbro fra 15. årh., kommer man direkte til den tyrkiske bazar 
og det spændende kvarter, der omgiver den. Tyrkiske bade og moskéer er nu 
omdannet til kunstgallerier, og man kan stadig se kunsthåndværkere i arbejde. Her er 
sølvsmede, guldsmede og tekstilarbejdere. Og byens mange caféer indbyder til en 
pause.
Om aftenen spiser vi middag på en typisk makedonsk restaurant med levende musik. 
Overnatning i Skopje.

2. Dag Skopje – Tetovo – Mavrovo – Ohrid
Vi kører til Tetovo, hvor vi ser ”coloured mosque” (Sarena Dzanij), den smukkeste 
moské i Makedonien, bygget i 1495. Derefter skal vi på tur i det imponerende 
naturområde Mavrovo National Park, der byder på enestående bjergpanoramaer. På 
bjergskråningerne ligger mange små landsbyer med helt speciel arkitektur. Vi besøger 
St. Jovan Bifgorski Klostret, og vi nyder vores frokost tæt ved Debar Søen. Om 
eftermiddagen fortsætter vi til Ohrid, en spændende by, der er på Unescos liste over 
verdens kulturarv.
Ohrid er en af de ældste byer på Balkan, og et vigtigt center for den romerske og den 
byzantinske episkopale kirke. Vi har to overnatninger i Ohrid.

3. Dag Ohrid
Vi starter dagen med en bådtur på Ohrid Søen, der danner grænsen mellem 
Makedonien og Albanien. Søen ligger fantastisk, omgivet af bjerge, hvoraf nogle er 
mere end 2000 m. Søen er klar og ren, man kan nogle steder se over 20 meter ned. 
Det skyldes de mange kilder i bunden langs de sydlige og østlige bredder. Her er stor 
fiskerigdom med 17 forskellige arter, hvoraf de 10 kun findes i denne sø. Søen er 
blandt verdens ældste, og den har overlevet mange geologiske perioder.
Vi kommer til Kaneo Kirken, det mest berømte fotosted i Makedonien. Denne lille kirke 
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har en storslået beliggenhed. Arkitekturen er en succesfuld blanding af armenske og 
byzantinske arkitekturelementer.
Vi ser Kong Samuels Fort og kirken St. Sofia. Om eftermiddagen besøger vi det 
berømte kloster St. Naun, et gammelt orthodox religiøst centrum, og vi tager på en 
sejltur i robåd på en sidesø til Ohrid Søen. Herfra kommer mange underjordiske kilder, 
der forsyner Ohrid Søen.

4. Dag Ohrid – Berat – Tirana – Durres
Vi kører til Albanien og besøger Berat. Det er en af Albaniens smukkeste byer, kaldet 
”Byen med de tusinde Vinduer”, med hvide ottomanske bygninger på bjergsiden op 
mod citadellet. Den maleriske gamle bydel er på Unesco’s verdensarvsliste. Den ligger 
på en skråning med udsigt over dalen. Vi får en introduktion til byen og kører også 
forbi det imponerende 14. årh. citadel.
Herefter fortsætter vi til Tirana, hvor vi tager en sightseeingtur i bus.
Om aftenen når vi frem til vores hotel i kystbyen Durres, Albaniens næststørste by.

5. Dag Durres – Shkoder – Skadar Søen – Budva
På vejen til den nordlige del af Albanien gør vi holdt i Kruja, fødested for den albanske 
nationalhelt Skanderbek. Vi kommer derefter til Shkoder, en af de ældste byer i 
Europa. På en byrundtur oplever vi Rozafa Slottet, der har en meget smuk 
beliggenhed. Herefter kører vi over grænsen til Montenegro. Her tager vi på en sejltur 
på den største sø på Balkan, Skadar Søen. Vi kører til vores hotel i Budva, hvor vi har 
tre overnatninger.
Budva er en af de ældste bebyggelser ved Adriaterhavet, ca. 3500 år gammel. Byen 
har en smuk beliggenhed på en landtange og der er mange middelalderlige 
bygningsværker.

6. Dag Heldagsudflugt til Cetinje – Njegusi – Kotor – Perast
Vi kører til Cetinje, den gamle kongelige hovedstad i Montenegro.
Vi besøger klostret og National Museet. Herefter kører vi ad en meget smuk rute og på 
snoede serpentineveje til nationalparken Lovcen, og vi gør holdt i landsbyen Njegusi, 
hvor vi smager på deres berømte skinke, lokale ost og vin. Om eftermiddagen kører vi 
ad en endnu flottere rute ned til Kotor, der er utrolig smukt beliggende ved den eneste 
fjord i Sydeuropa. Det er en by kendt for sine handelsfolk og sømænd. Den gamle 
bydel er velbevaret, og et typisk eksempel på en middelalderby, bygget mellem 12. og 
14. årh. Denne middelalderarkitektur har sat Kotor på Unesco’s liste over verdens 
kulturarv.
Byen er gennemskåret af snævre stræder og små torve. På et af disse torve finder vi 
St. Tryphon Katedralen, der er byens symbol. Men byen er rig på små kirker fra 12. og 
13. årh. Prinsepaladset er fra det 17. årh.
Efter sightseeing stiger vi om bord i en båd og sejler til klosterøen Perast og senere til 
byen Perast, der er en interessant barokby, ikke langt fra Kotor. De smukkeste 
bygninger er bygget mellem 15. og 17. årh. På det tidspunkt blomstrede handelen, og 
søfarere fra denne by tjente gode penge. Kaptajnerne kunne bygge smukke villaer, der 
også i dag imponerer med deres skønne arkitektur. Perast er en stilfærdig og fredfyldt 
by, og også her er der talrige kirker og monumenter.
Vi spiser middag i Perast, før vi vender tilbage til vores hotel i Budva.

7. Dag Budva – Ostrog – Podgorica – Budva
Om morgenen besøger vi det berømte Ostrog Kloster, der ligger som en fuglerede højt 
oppe i klipperne. Mange tusinde pilgrimme kommer til dettte kloster hvert år. Om 
eftermiddagen er vi på panoramatur i hovedstaden Podgorica.
Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til vores hotel i Budva.

8. Dag Afrejse
Vi kører til lufthavnen og hjemrejsen begynder.

Prisen dækker:
Fly København-Skopje og returfly fra Montenegro
Hoteller med halvpension.
Kørsel i bus
Sejlads på Ohrid Søen og Skadar Søen
Bådtur ved Perast
Entréudgifter
Dansk rejseleder
Engelsktalende lokalguider
Drikkepenge til guider og chauffør

Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her

Ikke inklusive:
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Til top

Afbestillings- og rejseforsikring
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