PROGRAM: KAJAKKFERIE I ALBANIA
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Albania!
Middag
Flyreisen med Austrian Airlines tar oss med et morgenfly via Wien til Tirana, hovedstaden i
Albania. Du kan allerede kjenne den deilige middelhavstemperaturen når du går av flyet. Her
på flyplassen møter vi vår lokale guide, deretter kjører vi over slettene mot kysten i sør. I
kveld skal vi spise middag og overnatte i den livlige byen Vlora, som markerer starten på den
albanske rivieraen.
Albania har et klassisk, temperert middelhavsklima. Med nesten 300 soldager i året, og
gjerne 25 grader i vannet, er dette et deilig sted å å legge kajakkferien!
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Dag 2

Den albanske riviera
Frokost, lunsj, middag
Morgenens kjøretur tar oss til startstedet for vårt kajakkeventyr. Veien dit slynger seg over
heiene i Llogora nasjonalpark, omgitt av tett furuskog. Over Llogorapasset får vi storslått
utsikt over havet og fjellene, og den snirklende veien ned til stranden Dhermi. 1000
høydemeter senere står vi selv ved stranden, hvor vi møter kajakkene våre og får utstyret
tilpasset. Vi har noen doble og noen enkle kajakker, dette velges ved påmelding. Før du selv
legger ut i bølgene får du en detaljert briefing, for å sikre at du er godt kjent med utstyr og
nødvendige prosedyrer. Vi kommer oss ut i vannet og sikrer at alle er komfortable, før vi
begynner å padle sørover langs kysten.
Du vil raskt oppleve gledene ved kajakk som fremkomstmiddel. Det er en deilig følelse å
bevege seg rolig gjennom det klare vannet, så tett på vannoverflaten! Og fra sjøsiden får du
et helt annet perspektiv på kysten enn du gjør som strandturist. På vei mot Jal, som er
dagens mål, padler vi innom flere bortgjemte strender og grotter som er verdt å utforske.
Ettermiddagen blir fri til å slappe av på stranden til mørket faller på.

Dag 3

Mot Himara
Frokost, lunsj, middag
Etter en god frokost starter vi å padle sørover langs klippene på leting etter flere små
bukter vi kan utforske. Vi har også planlagt et stopp på den litt større stranden Livadh, hvor
festningen i gamle Himara landsby viser seg i bakgrunnen. Dagens siste padleøkt tar oss inn
til selve Himara.
I Himara kan du tilbringe tid på rullesteinsstranden, eller sjekke inn på hotellet og ta en pust i
bakken. Dette er en nydelig kystby, som du kan bruke ettermiddagen til å utforske i ditt
eget tempo. Spesielt trivelig kan det være å vandre langs strandpromenaden, hvor vi også
skal spise middag.

Dag 4

Herlige Porto Palermo Bay
Frokost, lunsj, middag
Dette er et deilig sted å våkne, til duften av sjø og lyden av bølgene som skvulper innover
stranden. I dag vil stoppe for en svømmetur på flere av de vakre strendene som ligger som
perler på en snor. En av disse heter Filikur, som mange mener dette er en av de vakreste
strendene langs Albanias kyst. Her kan du ta en deilig dukkert og bare nyte stedet. Dagens

Programmet sist oppdatert 25. november 2020, 08:47
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/kajakkferie-i-albania/

tur gir oss også litt historisk sus – vi padler forbi inngangen til tunnelen hvor de albanske
ubåtene lå under kommuniststyret, og kan beskue det som er igjen av den en gang
superhemmelige militærbasen i Porto Palermo Bay. Etter en deilig lunsj på stranden, får vi
en guidet omvisning på Ali Pasha Fortress, med dets terrasser, malerier, labyrintiske ganger
og interessante historie. Dette er en av de best bevarte festningene i Albania.
Forbi noen klippeformasjoner finner vi den vesle landsbyen Queparo. Her skal vi tilbringe de
neste to nettene.

Dag 5

En dag i Queparo
Frokost, lunsj, middag
En pause fra padlingen vil gjøre godt for armene. Formiddagen er til din egen disposisjon –
for mange vil det friste å tilbringe tiden på stranden, langs strandpromenaden, eller ved en
cafe for å se på livet. Qeparo ligger som en oase omgitt av olivenlunder, og er en favoritt
blant albanske familier i sommermånedene. Om ettermiddagen får du sjansen til se mer av
området til fots, når guiden tar oss med på en fottur langs en av gjeterstiene som knytter
sammen de små landsbyene Kudhes og Old Qeparo øverst på en bakketopp.
I kveld spiser vi middag ved stranden. Det albanske kjøkkenet er blitt påvirket av landene
rundt, og du finner både gresk, tyrkisk og ikke minst italiensk påvirkning i matveien. I kveld
får du smake noen deilige lokale spesialiter!

Dag 6

Butrint Nasjonalpark
Frokost, lunsj, middag
Veien som tar oss langs rivieraterrassene går som en berg- og dalbane gjennom landskapet.
Kjøreturen tar oss til Ksamil-øyene – en liten landsby med et lite paradis av nærliggende
øyer man kan svømme imellom. Med kajakkene i vannet padler vi sørover gjennom
Korfukanalen – her er det kun 2,2 kilometer mellom Albanias kyst og den greske øya Korfu.
Også i dag stopper vi ved en liten strand, før vi padler inn i Vivari-kanalen hvor to
venetianske festninger ruver på hver side. Vårt padleeventyr ender ved inngangen til
historiske Butrint nasjonalpark. Butrint har vært bebodd helt fra prehistorisk tid, og har en
plass i både gresk og romersk historie. Vi besøker denne UNESCO-listede parken, og får
vandre blant ruiner fra ulike tidsepoker som fortsatt er delvis bortgjemt av vegetasjonen.
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Kjøreturen over Muzina-passet og gjennom Drino-dalen tar oss til en annen UNESCO-by;
Gjirokaster. Vi finner fram til hotellet sentralt i byen, og tar en kveldstur for å se byens
ikoniske festning i kveldslyset. Den gamle festningen troner over byen – den har stått her i
over 800 år, siden før byen begynte å vokse fram under den.

Dag 7

Fra Gjirokaster til Tirana
Frokost, lunsj, middag
Det er den spesielle arkitekturen i byen som gjør at Gjirokaster står på Unescos
verdensarvliste. Her er husene bygget på hverandre og over hverandre, og absolutt alt er av
stein. Nettopp derfor går den også under navnet steinbyen. Du får muligheten til å utforske
disse spennende gatene på egen hånd, før vi fortsetter kjøreturen nordover.
I utkanten av Tirana gjør vi et stopp på den familiedrevede gården UKA Farm for en deilig
lunsj. På gården driver de organisk jordbruk, og produserer noe av den beste vinen i landet!
Se bilder og les om UKA farm her.
Tirana er et godt eksempel på hvordan et land kan reise seg av en total etterkommunistisk
ruin. Du finner grå fasader mange steder fremdeles, men Tirana er litt annerledes. Den
nåværende statsministeren, som var borgermester i Tirana, utstyrte folk med malingsbokser
og oppfordret dem til å male fasaden i strålende farger. Det gir plutselig et helt annet
inntrykk. Tirana er nå derfor blitt en fargerik by. Byen har en sentral plass med en flott
moské med fresker på fasadene og et administrasjonssentrum som er som tatt ut av en
italiensk provinsby, nymalt i italienske okerfarger. Etter en forfriskning på hotellet blir vi tatt
med på en guidet vandring gjennom byen.
I kveld er det duket for avslutningsmiddag på en av Tiranas fine restauranter – her kan vi
skåle for nye venner og gode minner!

Dag 8

Mirupafshim – farvel Albania!
Frokost
Formiddagen kan du bruke til å suge inn de siste inntrykkene fra dette spennende landet. Du
kan tusle i gatene, sitte på en fortausrestaurant og se på livet, eller vandre i byens store
park. Om ettermiddagen går flyet vårt hjem til Oslo via Wien.
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