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Balkan 

Politiken læserrejse fra den 13.-22. september 2018 

 

Pluspris 12. 900 kr. 

Pris uden abonnement 13.900 kr. 

Enkeltværelsestillæg 1.400 kr. 

Rejseleder: Irene Hellvik 

 

 

Balkan er en smeltedigel af kultur historie og religion. Et uroligt hjørne af Europa. Osmannerne var her i 500 år og prægede 

området. 1. verdenskrig brød ud på grund af en episode i Balkan. Kommunismen trak et jerntæppe ned mellem Balkan og 

Vesteuropa. Og mange husker Balkan-krigene i 1990´erne. 

På rejsen møder vi den spændende historie og får indtryk af den lige så spændende nutid i mange små lande, der gerne vil 

knyttes tættere til Europa. Maden er god – og rigelig. Klimaet behageligt. Der er sol og varme langt ind i efteråret. 

Vi ser Sarajevo, Mostar og Dubrovnik, 3 af de mest kendte byer på Balkan. Og kører gennem Albanien, Kosovo, Montenegro, 

Kroatien og Bosnien.  

 

Dag 1. Afrejse København  

Vi flyver fra København og efter mellemlanding ankommer vi til Tirana, hovedstaden i Albanien. 

Tirana er en livlig og spændende by. Den har ændret sig afgørende siden tiden under Enver Hoxhas kommunisme. 

Handelsgaderne er flankeret af store platantræer, som giver en sydlandsk stemning. Beboelseskarreerne, der før var grå og 

triste, fik en omgang maling under borgmester Edi Rama. Han udskrev simpelthen en konkurrence blandt skoleelever, og de 

bedste forslag til udsmykning af facader blev ført ud i livet, så karreerne i dag står med overraskende mønstre i mange farver. 

Edi Rama er i dag landets premierminister. 

Sidst på eftermiddagen tager vi en byrundtur, hvor vi bl.a. ser Et’hem Bey Moskeen og en af Tiranas nyeste attraktioner: 

Bunk´Art. Bunk Art er museum og kunstmuseum, indrettet i en enorm, underjordisk bunker fra 1970erne. Her skulle 

kommunistpartiets spidser kunne gemme sig, når fjenden angreb Albanien. Bunkeren kunne også modstå atomangreb. 

Bunk Art går 5 etager dybt ned, og det er kun en fjerdedel af bunkeren, der i øjeblikket er indrettet som museum. Selve 

indgangen er spektakulær, for man skal gå gennem en lang, mørk tunnel. Indenfor kan man bl.a. se Enver Hoxhas kontor, en 

udstilling over det hemmelige politi, og meget mere. 

Overnatning på hotel i Tirana. 

Måltider: morgenmad, aftensmad 

Dag 2. Tirana – Prizren – Gajakova 

Efter morgenmaden kører vi til Kosovo, en region fyldt med historie og kultur, fordi den ligger på de gamle handelsveje 

mellem Adriaterhavet og Sortehavet. 

Kosovo har et stort flertal af albanere og et lille mindretal af serbere. Spændingerne mellem de to befolkningsgrupper førte i 

1998-99 til Kosovo-krigen, der endte med, at en FN-styrke skulle sikre freden. I 2008 erklærede Kosovo selvstændighed fra 

Serbien, og indtil dato har 110 lande anerkendt den ny nation – dog ikke Serbien.  

Vi vælger at give indtryk af dette nye land på Europa-kortet gennem nogle timer i Prizren. Det er ikke Kosovos hovedstad, 

men ikke desto mindre en by, der har spillet en rolle for den albanske nationalisme. Forskellige religioner og kulturer har altid 

levet side om side i Prizren. Derfor er såvel albansk som serbo-kroatisk, bosniakisk og tyrkisk officielle sprog i byen. Indenfor 

kort afstand ligger en moske, en ortodoks kirke og en katolsk katedral. 

Efter et stop i Prizren fortsætter vi til Gjakova. Byen var engang dominerende indenfor handel, og der var over 1000 boder i 

bazaren. Meget af den oprindelige bazar er væk, men man fornemmer stadig byens historiske betydning. Midt i den gamle 

bazar besøger vi Bektashi Tekke, som er center for en sufi-orden med shia-muslimske rødder. Bygningen blev ødelagt af 

serbiske styrker under Kosovo-krigen, og tusindvis af gamle bøger og manuskripter gik tabt. Bygningen blev genopført i 2006. 
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Overnatning i Gjakova. 

Måltider: morgenmad, aftensmad 

Dag 3. Gjakovë – Decan – Pejë – Valbonë 

Vi starter dagen i klostret Decan, som råder over den smukkeste og mest velbevarede serbisk-ortodokse kirke i hele Kosovo. 

Klostret er på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Få kilometer derfra ligger patriarkatet i Pec. Dette kompleks af kirker og 

kloster var i århundreder hovedkvarter for den serbisk-ortodokse kirke. Disse to besøg hjælper os med at forstå den serbiske 

arv i Kosovo, og baggrunden for spændingerne mellem den albanske og serbiske befolkning. 

Vi kører fra Kosovo til det nordøstlige hjørne af Albanien. 

Her ligger Valbonë dalen og nationalparken af samme navn. Gennem tiderne har dette område haft ry for at være 

utilgængeligt: Høje bjerge og tapre, uovervindelige beboere. I dag er det lettere at komme dertil, og det kommer bag på mange 

besøgende, at der findes et så uspoleret og naturskønt område i Europa. 

 

Vi overnatter i Valbonë. 

Måltider: morgenmad, aftensmad 

Dag 4. Valbonë – Koman Lake – Shkodër 

Vi kører til Fierza, går om bord på en båd og sejler et par timer på den langstrakte Koman sø, som faktisk er kunstig anlagt ved 

hjælp af opdæmning, som sørger for 70% af Albaniens el-produktion. Det vilde landskab minder om de norske fjorde og 

sejlturen regnes som en ”must do” i Albanien.  

Når vi går fra borde, kører vi 32 km af en meget dårlig vej, som minder os om, at vi befinder os i et land, hvor meget stadig er 

under udvikling! Men vi når frem til et hyggeligt frokoststed, og sidst på eftermiddagen er vi fremme i Shkodra, hvor vi skal 

overnatte.  

Shkodra har været under veneziansk indflydelse i renæssancen, og det ser man tydeligt i byens arkitektur. Vi når en guidet 

gåtur gennem byens centrum. Overnatning i hjertet af i Shkodër, hvor der er flere restauranter at vælge imellem til middagen, 

der er på egen hånd. 

Måltider: morgenmad, frokost 

Dag 5. Shkodër – Cetinje- Budva – Tivat 

Vi forlader Albanien og passerer grænsen til Montenegro.  

Det er ikke for ingenting, Montenegro kaldes den glemte perle i Europa. Det lille land, der kan være i 

bukselommen på Jylland, har meget forskelligt at byde på: Safirblåt Adriaterhav, grønne bjerge og 117 

gule sandstrande. 

Montenegrinerne har formået at tage vare på deres lille land gennem historien. Blandt andet holdt de stand mod tyrkerne i 

500 år. Efter 2. verdenskrig blev landet indlemmet i Jugoslavien. For få år siden blev det selvstændigt 

igen, og vil gerne knyttes til Europa. For eksempel bruger de Euroen som ny valuta. Byerne er 

charmerende, med små torve, bymure og middelalderstemning. 
 

Vi kører til den gamle hovedstad Cetinje, hvor vi ser museet for kong Nikola 1. Han var den første – og sidste – konge af et 

uafhængigt Montenegro, inden det blev opslugt af Serbien og senere Jugoslavien i 1929. Museet er indrettet i kongefamiliens 

gamle slot. 

Hvis der er tid, tager vi en tur gennem byen før turen går videre til Budva. Vejen til Budva er spektakulær, idet vi skal ned fra 

bjergene til kysten. Budva ligger ud mod Adriaterhavet, og med sine smalle gader og næsten middelalderlige stemning er det 

oplagt at bruge lidt tid her, inden vi fortsætter til Tivat, hvor vi skal overnatte. 

Måltider: morgenmad, aftensmad 

Dag 6. Tivat – Kotor – Dubrovnik 
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Fra Tivat kører vi til Kotor. Det er en af de bedst bevarede middelalderbyer i området. Mellem 1420 og 1797 var Kotor under 

venetiansk herredømme, og denne indflydelse ses tydeligt i arkitekturen og i byens traditioner. Det meget charmerende 

bycenter er omgivet af mure i ca. 4.5 km's længde. Der er meget snævre gader med typiske hvide facader på bygningerne og 

med små torve hist og her. Frokosten i Kotor er inkluderet. 

 

Efter frokost krydser vi endnu en grænse. Denne gang til Kroatien. Vi skal til Adriaterhavets perle: Dubrovnik. Engang var det 

en bystat, der gjorde sig indenfor diplomati og søfart. Byens gamle bydel er optaget på Unescos liste over verdens kulturarv. 

Der er intakt bymur rundt om byen. Vi får guidet tur gennem den gamle by. Der er også tid til at gå på opdagelse i Dubrovnik 

på egen hånd. En tur rundt om byen på bymuren kan anbefales.   

Vi overnatter i Dubrovnik. 

Måltider: morgenmad, frokost. 

Dag 7. Dubrovnik – Pocitelj – Blagaj – Mostar 

Efter vores morgenmad går turen mod Bosnien og byen med broen: Mostar. Undervejs tager vi pauser i Počitelj og Blagaj. 
 

Počitelj var et meget vigtigt militært fort i forskellige perioder. I nutiden er Pocitelj kendt for et årligt symposium, hvor 

internationale malere mødes og udstiller deres kunst. Vi tager en kaffepause i byen. 

 

Frokosten er inkluderet – den falder på vej mod Mostar. 

 

Vi slutter dagen i Mostar, en pittoresk og historisk by, som i nyere tids forbindes med den sønderskudte bro. Broen er fra 16. 

århundrede, og under osmannerriget var den betydningsfuld. Toldere stod nemlig på broen og opkrævede afgifter for passagen. 

Den var Mostar's mest karakteristiske monument, men blev skudt sønder og sammen af kroatiske morterer under Balkan-

krigene.  

Efter freden er broen blevet stykket sammen igen, som et symbol på genforening. Mostar er stadig under genopbygning efter 

borgerkrigen. Før i tiden levede katolikker og muslimer side om side i Mostar. Men borgerkrigen har ændret byens mentalitet. 

I dag er Mostar mere opdelt i en katolsk og en muslimsk bydel, men byen ligger meget smukt og arkitekturen er et interessant 

mix af østrig-ungarsk og mere østlig indflydelse. 

Måltider: morgenmad, frokost 

Dag 8. Mostar – Konjic - Sarajevo 

Vi kører til Konjic, en køretur på ca. 1 ½ time. Byen er kendt for sin osmanniske bro og for traditionen for træskæring. 

Her ser vi Tito's Bunker, som blev bygget til beskyttelse i tilfælde af et atomangreb.  

Den ligger 900 m under jorden og kan huse 350 mennesker. 

 

Vi fortsætter til endnu en af de historiske byer på Balkan: Sarajevo. 

 

Måltider: morgenmad, frokost.  

Dag 9. Sarajevo 

Vi lægger ud med at besøge ”Tunnel of Hope” i Sarajevos udkant. Det var den tunnel, der blev gravet under landingsbanen i 

Sarajevos lufthavn, så man kunne smugle forsyninger ind til Sarajevo under borgerkrigen. Historien om tunnelen er utrolig. 

Sarajevo var belejret af serbiske tropper i mere end 3 år. Situationen var kaotisk. Man skulle have forsyninger ind – og 

mennesker ud. Den eneste løsning var at grave en tunnel, 800 meter lang, til det eneste sted i bjergene, der var under bosnisk 

kontrol. Så det gjorde man. Med hakke og spade. I 8 timers holdskift. Fra hver sin side. Jorden kørtes væk i trillebør. Den 30. 

juni 1993 mødtes de to hold – under landingsbanen i Sarajevo lufthavn. Næste dag begyndte man at modtage mad, benzin, olie, 

aviser, våben. 

Under resten af belejringen blev tunnelen brugt til at smugle civile, soldater og FN-personale ind og ud af Sarajevo. Hver dag 

passerede 3-4000 mand og 30 tons varer gennem den. Indgangen var fra familien Kolar´s grund. I dag har familien indrettet 

museum, hvor vi kan se belejringen skildret, blandt andet i form af en film på 18 minutter. ”Hvad vi har, gav vi til forsvar og 

befrielse af Sarajevo”, siger familien Kolar. Vi kommer ned i tunnelen og går cirka 20 meter. Resten af tunnelen er lukket i 

dag. Men alligevel er oplevelsen stærk, og ”Tunnel of Hope” er blevet en af Sarajevos store attraktioner. 
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Derpå kører vi til byens centrum via ”Sniper Street”, og tager en rundtur i den historiske by. Vi ser Bashcarshija Moskéen, og 

det gadehjørne, hvor prins Franz Ferdinand blev skudt i juni 1914. Gerningsmanden hed Gavrilo Princip, og skuddet blev 

starten på 1. verdenskrig. 

Måltider: morgenmad, aftensmad 

Dag 10. Sarajevo 

Tid på egen hånd før vi flyver til Danmark. 

Måltider: morgenmad 

Prisen dækker 

 Fly København-Tirana. Podgorica – København  

 Overnatning på 3-4 * hoteller 

 Helvpension 

 Bådtur på Koman søen 

 Al transport i bus 

 Dansk rejseleder 

 Engelsktalende lokalguider 

 Drikkepenge til guider og chauffør 

Ingen hokus pokus: læs om vores prispolitik her 

  

Ikke inkluderet 

 Afbestillings- og rejseforsikring 

 Eneværelsestillæg kr. 1400 

Husk at læse de generelle handelsbetingelser her 

 

https://www.viktorsfarmor.dk/om-viktors-farmor/prispolitik
https://www.viktorsfarmor.dk/om-viktors-farmor/handelsbetingelser

