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OKÄNDA BALKANLÄNDER 

ALBANIEN, KOSOVO OCH NORDMAKEDONIEN  

26 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2020 

MED SVENSK UTVECKLING rf 

 
Svensk Utveckling reser i ett spännande område, gränslandet mellan Europa och Orienten. Redan år 

395 delades Romarriket i de Väst- och Östromerska rikena och gränsen har bestått. En kännbar 

kulturgräns i Europa går tvärsöver Balkanhalvön mellan den västerländska katolska och den 

österländska bysantinsk-ortodoxa kultursfären.  

 

Bland regionens olika folk, religioner och traditioner var det svårt att skapa nationalstater utan 

konflikter. Spänningarna kom till ytan i Balkankrigen, första världskriget, andra världskriget och i de 

Jugoslaviska krigen. Under Titos livstid lyckades han med konststycket att ena folkslagen, men 

efterhand rasade hans rike inifrån och gav många oroliga år på Balkanhalvön. Albanien var inte på 

samma sätt del av det jugoslaviska efterspelet, men har utmärkt sig genom att bli det sista landet i 
Östeuropa som övergav ett kommunistiskt styre. 

 

DAG 1: LÖRDAG 26 SEPTEMBER       HELSINGFORS - TIRANA 
 
Vi flyger på förmiddagen från Helsingfors via Belgrad till Tirana. Vid ankomsten möter vår lokala 
guide upp för transfer till hotellet och för en inledande stadsrundtur. 

Tirana, som lånat sitt namn från Persiens ”Teheran” grundades 1614 och i den gamla stadsdelen finns 

äldre byggnader och arkitektur bevarade. Tirana ersatte Durrës som huvudstad 1920 då albanerna  

gjorde uppror mot den italienska ockupationen som avslutade första världskriget. Under kung Zogs 

tid (1928-1939) anlitades italienska arkitekter för att återbygga och förfina staden och ge den en 

europeisk prägel. Italienska arkitekter ritade och byggde stora, vida boulevarder och robusta, 



 
   

2 

 

eleganta regeringsbyggnader, hotell och palats. Många byggnader förstördes under kommunisttiden, 

och ersattes med stora torgytor och skrytbyggen. I förstäderna har de grå kommunistbyggnaderna 

fått en liten ansiktslyftning genom att en tidigare borgmästare gav order om att husen skall målas i 
glada färger, vilket har gett udda utseenden till vissa byggnader.  

 

Vi besöker landets långvarige ledares Enver Hoxhas och hans hemliga polis Sigurimis underjordiska 

gömställe i Tirana – Bunker 2. Under vistelsen i Tirana är ett besök till den svenska ambassaden 

inplanerad. Dagen avslutas med gemensam middag nära hotellet. 

 

DAG 2: 27 SEPTEMBER               TIRANA – KRUJA – DURRES -TIRANA 
 
Efter frukost träffar vi vår lokale engelsktalande guide för en hel dags utfärd till Kruja och 

hamnstaden Durres.  

Kruja, eller på albanska Krujë, ligger bland höga, grönklädda berg och erbjuder fina vyer över det 

glittrande Adriatiska havet. Kruja är verkligen Skanderbergs egen stad – börjandes med den stora 

statyn av denne landshjälte fram till museet som främst handlar om densamme. Vi besöker museet 

som är inrymt i det slott som befästes och byggdes ut av Skanderberg på 1400-talet då han 

försvarade Kruja mot de anfallande Ottomanerna. I det intilliggande etnografiska museet får vi en 
uppfattning om den lokala folkloren. Vi hinner med ett besök på den gamla marknaden, där idag 

olika hantverk säljs till turister, men den forna stämningen lever kvar. 

 

Färden fortsätter mot Adriatiska kusten och Dürres, vars kanske främsta sevärdhet är den romerska 

amfiteatern från 100-talet som var den största längs Adriatiska kusten och kunde ta 20 000 personer. 

Trots att mycket av amfiteatern har förstörts genom jordbävningar och byggnationer, och bara en 

tredjedel lär vara synlig så finns utgrävningarna med på UNESCOs världsarvslista. 

 

Dürres är Albaniens viktigaste hamnstad, och härifrån går också passagerarfärjor över Adriatiska 

havet till Italien. Dessutom är turismen en växande näringsgren, med charterresor just till Dürres. 
Vi äter gemensam lunch under färden. Kvällen står till fritt förfogande. 
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DAG 3: 28 SEPTEMBER                         TIRANA – SKODER - PRISHTINA 
 
Vi checkar ut efter frukost och beger oss norrut mot Skoder - en av Albaniens äldsta städer belägen 

vid sjön Skadar 120 km från Tirana. Staden är ett viktigt kulturellt och ekonomiskt centrum och det 

moderna Skoder lever på industri inom maskinbyggnad, livsmedelsproduktion samt textil- och 

elektroniktillverkning. 

Skoder är också känt för att vara den albanska katolicismens centrum och även bevis på att alla olika 

religioner kan samexistera fredligt på samma ort. Här finner man både ”Bly-moskén” vars kupoler är 

belagda med bly och den viktigaste romersk-katolska helgedomen, Sankt Georgskatedralen. 

 
Vi besöker ett lite annorlunda företag som samtidigt är ett museum. Venice Art Mask Factory, där 

Edmond Angonis passion, kreativa geni och affärsskicklighet har möjliggjort skapandet av en av de 

viktigaste maskfabrikerna i världen, tar oss direkt till Venedigs karnelvalsatmosfär. 

Varje mask är unik, med framstående originalitet och kvalitet, vilket har bidragit till fabrikens ökade 

globala rykte och popularitet. Varumärket omfattar åtta butiker i Venedig och en i Las Vegas och 

dessutom levererar Angonis fabrik till lyxbutiker i allt från Dubai till Australien.  

 

Vi avslutar besöket i Skoder med lunch innan vi fortsätter mot nästa anhalt Pristina. Vi kör över 

natursköna bergssträckor mot Kosovo, den nygrundade staten som ännu saknar många av FN:s 

medlemsstaters godkännande.  
 

DAG 4: 29 SEPTEMBER                                            PRISTINA - SKOPJE 
 
Kosovo bröt sig i slutet av 1990-talet ut från grannlandet Serbien som dock ännu inte accepterar 

utbrytningen, och i landets norra del har det visat sig vara svårt att integrera den serbiskdominerade 

befolkningen i den nya statsbildningen. En Nato-ledd fredsstyrka finns på plats sedan Kosovokriget 
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1998. En av Pristinas sevärdheter pekar på detta, monumentet ”Newborn” från 2008, som ändrar 

utseende nu och då beroende på aktuella skeenden. 

 

Blickar man tillbaka i historien så var Pristina under senare delen av romartiden en viktig serbisk 

huvudort innan det erövrades av de osmanska turkarna i slutet av 1300-talet. Arkitektur och 

kultur påverkades starkt av tiden under osmanskt styre, exempel är klocktornet från 1800-talet, 
kejsarmoskén från 1400-talet och det närliggande offentliga badet hamom. 

En staty kan man inte undvika att se i Pristina finns på Bill Clinton Boulevard. Det är statyn av Bill 

Clinton, som invigdes 2009 i hans närvaro, en följd av att han under kriget 1998/1999 påverkade 

NATO att sätta in flygattacker mot den serbiska armén som hotade Kosovo. Vi skall även finna tillfälle 

att besöka stadens universitet under stadsrundturen. 

Vi har gemensam lunch under dagen, och planerna omfattar även ett besök till Finlands ambassad. 

Efter knappa 2 timmars färdtid ankommer vi till Skopje mot kvällen, var vi checkar in och äter en 

gemensam middag. 

 

DAG 5: 30 SEPTEMBER                                    SKOPJE 
 
I 500 år var Skopje en del av det Osmanska riket, något som märks i arkitektur och matkultur. Floden 

Vardar delar staden i två delar, en till stor del muslimsk befolkning norr om floden och en till stor del 

kristen ortodox på söder sida av floden.  

Skopje är en livlig och ung stad, vars invånare tycker om att umgås på kaféer, barer och klubbar och 
att ägna sig åt friluftsaktiviteter. Natoingripandet i Kosovo påverkade staden, som genom dess 

presens fått en mer internationell prägel. 

 

Vi träffas efter frukost för en tur genom Skopje med en lokal guide under vilken vi bland annat 

besöker stenbron Kamen Most, kyrkan St Pantelemoj helgad åt läkare och barnmorskor, och Moder 

Theresa huset, ett minnesmärke över den kända nunnan som uppförts på platsen för hennes 

barndomshem. Vi skall också besöka ett lokalt företag, detaljer om detta följer senare. 

Efter stadsrundturen tar vi oss till närbelägna byn Tikveš, var vi besöker en vinodling och även får 

provsmaka på deras viner och därtill serveras tilltugg av hemlagade specialiteter. Kosovos vinodling 

är sakta på återtåg efter Jugoslaviens sammanbrott i slutet av 1990-talet, varvid mycket utrustning 
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men framförallt det dominerande varumärket Amselfelder, under vilket stora mängder rödvin såldes 

till Tyskland, gick förlorade. Flera tidigare statsägda vingårdar har nu privatiserats och byggs upp 

igen.  Efter lunch återfärd till Skopje och tid på egen hand. På kvällen avskedsmiddag med 

folkloreshow på en restaurang nära hotellet. 

 

DAG 6: 1 OKTOBER                                       SKOPJE - HELSINGFORS 
 

Frukost på hotellet och tid på egen hand. Gemensam lunch före transfer till flygfältet och flyg hem till 

Helsingfors via Belgrad. 

 

INFO 
 

Pris: 1395 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 190 euro 

• 5 övernattningar på fyrstjärniga hotell med frukost  

• städernas turistskatter 

• busstransfers i bekväm turistbuss med 35-40 säten enligt programmet, vid ankomst och 

avfärd med engelsktalande chaufför 

• vägtullar, moms, parkering och logi för busschaufför där behövligt 

• lokala engelsktalande stadsguider i Tirana en halv- och två heldagar, i Pristina en heldag, i 

Skopje en heldag  

• Inträden till BunkArt 2, Kruja History Museum, Kruja Ethnography Museum, Shkodra 
Venetian Art Mask factory, Skopje Mother Theresa House 

• 4 luncher och 3 middagar varav en med folkloreshow, inklusive måltidsdryck 

• Vingårdsbesök med vinprovning och snacks i Tikves 

• Engelsktalande rese-eskort från Tirana 

• Reseledare från Svensk utveckling 
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Tillkommer: 
Reseförsäkring och avbeställningsskydd (skall tecknas i samband med bokningen, Axtours förmedlar 

Ömsens reseförsäkringar) 

 
Bokningsvillkor:  
Anmälningsavgift 150 euro faktureras av resebyrån vid bokningstillfället. Slutfakturan förfaller 5 

veckor före avresa. Avbokningsvillkor: från bokningstillfället till 26 maj – anmälningsavgiften 

27.5 – 24.8 avbokningskostnad 50% av resans pris 

25.8 – 17.9 avbokningskostnad 85% av resans pris, därefter 100% 

Minst 20 betalande deltagare, begränsat antal platser, sista anmälningsdag 15 maj. Med reservation 

för programändringar. 

 

Anmälningar: 
Anmälan till resebyrån Axtours med uppgift om fullständigt namn enligt passet, postadress och 

mobilnummer till groups@axtours.ax eller per telefon 018-528 063. 

 
FLYGTIDER                                        
 
Flyg med Air Serbia: 

26 september Helsingfors – Belgrad 10:55-12:30 och Belgrad – Tirana 13:20-14:30 

1 oktober Skopje – Belgrad 15:05-16:15 och Belgrad – Helsingfors 17:00-20:35 

 

BOENDE 
 

Hotel International Tirana 

Tirana International Hotel & Conference Center ligger vid det välkända Skanderbeg-torget och 

erbjuder elegant boende och ett spa med ett brett utbud av behandlingar och bastu, ångbad, gym 

och inomhuspool. Gratis Wi-Fi finns tillgängligt i hela anläggningen. 

Alla rum och sviter på Tirana International har modern inredning och trägolv. Rummen har en 

minibar, skrivbord och smart-TV. De flesta rum har även underbar utsikt över Tiranas centrum. 
Restaurang La Pergola Terrace Bar, frukost-terrass, konferenscenter, biluthyrning med mera. 

 
Hotel Sirius, Pristina 
Hotel Sirius ligger i Pristinas centrum och har en exklusiv takrestaurang med unik stadsutsikt. Hotellet 

ligger knappt 3 minuters promenad från parlamentet och regeringsbyggnaderna, Nationalteatern och 

Moder Teresas torg. 

De luftkonditionerade rummen är exklusivt inredda och har en LCD-TV, en minibar och ett värdeskåp. 

Det finns gratis Wi-Fi i hela byggnaden. Väckningsservice erbjuds på begäran. Det egna badrummet 

är komplett med dusch och hårtork. Sirius har en lobbybar och en snackbar samt 
konferensutrymmen. Varje morgon serveras en god frukost och rumsservice erbjuds också.  

 

Hotel Best Western Turist, Skopje 
Best Western Hotel Turist ligger i centrala Skopje, 250 meter från torget Ploštad Makedonija. Hotellet 

har en restaurang som serverar makedonska och internationella rätter. Gratis WiFi finns.  

Alla rum har luftkonditionering, tv, sittmöbler, värdeskåp och minibar. Vissa rum har även en balkong 

med utsikt över staden. I badrummet finns badkar eller dusch samt hårtork och kostnadsfria 

toalettartiklar. Best Western Hotel Turists reception är öppen 24 timmar om dygnet. Hotellet har 

terrass, bar, mötes- och festlokaler, snackbar och gratis gym. Valutaväxling, tvättservice och 

strykning, flygplatstransfer och hyrbil erbjuds. 
      axt12.2.20 


