Uutforskede Balkan
-med blant annet Mostar, Split, Dubrovnik, Budva og Tirana
Vår interessante rundreise i det ennå uutforskede Balkan halvøy gir deg mange
spennende opplevelser. Vi har plukket frem godbitene i seks land, Kroatia, Bosnia
&Hercegovina, Montenegro, Albania, Makedonia og Kosovo. Det som vi kan tilby på
denne turen er utrolig vakker natur, flere tusenårig historie, godt bevarte byggverk fra ulike
tider, folklore, herlig mat og vin.
Dag 1. Hjemsted – Split
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst
Split blir vi møtt av vår lokalguide som tar oss
med på en byvandring i gamlebyen. Vi får se
byens viktigste severdigheter før vi kjører til
vårt hotell for innsjekk. Resten av
ettermiddagen til fri disposisjon.
Dag 2. Split – Mostar – Dubrovnik
I dag besøker vi Mostar, byen som er preget
av tre kulturer, tre religioner og en elv som
deler byen og en bro som forener folket.
Gamlebyen er idyllisk med sine brosteinsbelagte gater og flotte bygninger. Vi tar oss god
tid og spiser lunsj før vi kjører til Dubrovnik som blir vår neste destinasjon.
Dag 3. Dubrovnik – Budva – Tirana
Vår lokalguide tar oss med på en omvisning i denne vakre byen. Georg Bernard Shaw
skrev i sin tid at "Den som leter etter paradiset på jorden, bør se Dubrovnik". Turen
fortsetter til Budva som ble grunnlagt på 600 tallet f.kr. Byen er i dag en av de eldste
stedene på den øst adriatiske kysten. Vi spiser lunsj i Budva før turen fortsetter til Tirana.
Dag 4. Tirana – Durres – Tirana
Vår lokalguide skal lære oss mer om Albanias historie. Albania er et eksotisk land som har
vært isolert i over 40 år, og er et av de fattigste og minst moderne land i Europa. Av
severdigheter kan det nevnes nasjonalhistoriske museet, Kommunistpartiets hus,
Skanderbergplassen som ligger midt i byens sentrum, rett ved Etehem Bej-moskéen og
Kulturpalasset. Vi spiser lunsj før vi fortsetter til den gamle byen Dürres. Dette er en
betydningsfull handels – og havneby. Amfiteatret
er et av de største og mest utsøkte monumenter
som fremdeles står igjen etter den antikke byen.
Dag 5. Tirana – Ohird
Videre til Ohird og Makedonia. Ohirdsjøen er den
dypeste og eldste innsjøen på Balkan, og har ei
unik akvatisk økosystem med mer enn 200
endemiske arter, som er viktig for hele verden.
Lunsj under dagen.

Dag 6. Ohird
Byen Ohrid byr også på vakker natur og kultur, og nydelige strender. "Makedonias perle"
kalles Ohird. Den lille byen hadde en gang 365 kirker – en for hver dag i året. Vi besøker
St. Naum klosteret under dagen.
Dag 7. Skopje
I dag drar vi til Skopje hvor vår lokalguide viser oss gamlebyen og basaren. Gamlebyen er
en labyrint av små hyggelige gater, med rikelig utvalg av butikker, restauranter og tehus.
Lunsj under dagen.
Dag 8. Matka ravinen
Vi besøker grønnsaksmarkedet hvor vår kokk
lærer oss hvordan vi velger ut de beste råvarene,
og hvordan vi bruker dem for å lage en ekte
balkanlunsj. Etter at vi har spist lunsjen tar vi en
spasertur gjennom Kanjon Matke som er et
naturreservat. Dagen avsluttes med en båttur.
Dag 9. Skopje – Kolasin
Kursen videre til Kolasin. Vi kjører via Kosovo, som
ble selvstendig og uavhengig av Serbia i 2008.
Deretter fortsetter vi til Peja hvor det blir tid på
egenhånd til lunsj og shopping.
Dag 10. Kolasin – Dubrovnik
Turen i dag går langs Tara og Moraca elven i en av verdens dypeste raviner med
klippevegger opptil 1300 meter. Vi kjører gjennom de vakre fjelltraktene og besøker
Cetinje, som tidligere var Montenegros hovedstad. Her besøker vi kong Nikolas palass. Vi
fortsetter til den pittoreske landsbyen Njegusi hvor vi spiser lunsj. Videre til den UNESKOvernede byen Kotor. Dagen avsluttes i Dubrovnik.
Dag 11. Dubrovnik – Hjemsted
Flytransport tilbake til Oslo Lufthavn. Ved ankomst Oslo takker vi for følge, på gjensyn!
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