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Introduktion 

 

I september 2022 skulle vandreferien med Søllerød Seniorsport gå til Albanien og 

Nordmakedonien. Det lød vældigt spændende. Der havde vi aldrig været før. Hans og jeg tilmeldte 

os straks rejsen den 17. november 2021 - samme dag, som den blev slået op på Søllerød 

Seniorsports hjemmeside - og betalte vores depositum. Da vi nærmede os afrejsedagen 10 

måneder senere, betalte vi restbeløbet. Vi modtog dog ingen billetter fra Temarejser 

efterfølgende. Derfor undrede vi os over, om vi mon overhovedet ville komme af sted. Billetterne 

fik vi først 5 dage før afrejsen efter meget besvær med at komme i kontakt med det svenske 

rejsebureau!  

Nu kunne vi endelig starte med at glæde os rigtigt til rejsen. Desværre ville der ifølge vejrudsigten 

lægge sig et kraftigt lavtryk over Albanien med voldsom regn og et temperaturfald på 10-12 °C lige 

netop den dag, vi skulle af sted.  Der var desuden udsigt til regn flere af de efterfølgende dage, 

hvor vi skulle ud at vandre. Derfor sørgede vi for ikke blot at pakke shorts og t-shirts i kufferterne, 

men også noget varmt og regntæt tøj.  

 

Rejserute  
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Fakta om Albanien og Nordmakedonien 

 

Albanien er en republik på Balkanhalvøen, der ligger ud til Adriaterhavet lige øst for Italiens hæl. 

Det er et bjergrigt land med lave kyststrækninger. 70% af landet ligger mere end 300 m o. h., og 

gennemsnitshøjden er 708 m o. h. Albanien er nationalt og etnisk et meget homogent land med en 

befolkning på 2,9 millioner indbyggere (2019). Der bor nogenlunde lige så mange albanere uden 

for selve landet.  I Kosovo er der omkring 2 millioner albanere, og i Nordmakedonien bor der ca. 

en halv million. Albanien var ateistisk under det kommunistiske styre fra 1944-1991, og hele landet 

blev tvangssekulariseret. I 1960’erne blev en masse moskéer ødelagt, men i dag er det et muslimsk 

land. 56,7 % af befolkningen i Albanien er muslimer, mens katolikkerne udgør 10%, de ortodokse 

kristne 6.8 % og ateisterne 2,5%. Møntfoden hedder lek (100 lek = 6,88 kr.), og man kan kun veksle 

fra euro til den lokale valuta i Albanien.  

Albanien har i mange år været Europas fattigste og mest lukkede land, men siden 1991 er der sket 

en total forvandling af landet. Omvæltningen med skift fra kommunistisk diktatur og planøkonomi 

til frie valg og markedsøkonomi førte i 1996-97 til et økonomisk sammenbrud, efter at 70 % af 

albanerne havde tabt alle deres penge i pyramidespil, som mafiaen menes at stå bag. Folk havde 

troet, at de kunne tjene helt vildt på pyramidespillene, men sådan var virkeligheden ikke. Det 

udløste et folkeligt oprør, og landet endte i rent anarki det kommende halve år. Efter Kosovo-

krisen i 1998-99 har Albanien dog stille og roligt vist større stabilitet med sigte på europæisk 

integration og medlemskab af EU og NATO. Det er stadigvæk et meget fattigt land med et 

bruttonationalprodukt pr. indbygger på kun 29.349 kr. (2017). Bruttonationalproduktet pr. 

indbygger ligger til sammenligning på 401.025 kr. i Danmark.  

 

    

På vandretur ad Via Egnatia og hen over en gammel osmannerbro i Albanien 
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Nordmakedonien 

Navnet Makedonien betegnede i den klassiske oldtid landskabet nord for Hellas, og navnet er 

afledt af makedones, grækernes navn på det folk, der tidligt i 600-tallet f.Kr. invaderede området 

og etablerede det kongerige, som senere blev regeret af Filip 2. og Alexander den Store. Landet 

Makedonien blev oprettet i 1992 efter opløsningen af det tidligere Jugoslavien og anerkendt af FN 

i 1993. På baggrund af en konflikt med Grækenland om brugen af ordet Makedonien (som også er 

navnet på en region i Grækenland) ændrede republikken formelt navn i 2019 til Nordmakedonien. 

Landskabet præges af bjerge og højsletter, og det højeste bjerg, Korab (2764 m) ligger nordpå ved 

grænsen til Albanien. Længere mod syd på grænsen til Albanien og Grækenland ligger de store 

søer, Ohridsøen (695 m o. h.) og Prespasøen (853 m o. h.) samt nationalparken Galicica. 

Nordmakedonien ligger i et seismisk aktivt område og rammes ofte af jordskælv.   

Landet har ca. 2 millioner indbyggere, og det officielle sprog er makedonsk, som er et slavisk 

sprog, der overhovedet ikke ligner albansk. Det tales af ca. 66,5 %. Der tales også albansk (25,1 %), 

tyrkisk (3,5%) og flere andre minoritetssprog i Nordmakedonien. 64,8 % af befolkningen er 

makedonsk-ortodokse, og 33.3% er muslimer. Møntfoden hedder denar, men turister kan også 

betale med euro. Landet blev uafhængigt af Jugoslavien i 1992. Bruttonationalproduktet i 

Nordmakedonien ligger på 35.714 kr. (2017) - altså noget højere end i Albanien. 

 

 

 

På vandretur langs Oridsøen i Nordmakedonien 
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Rejsebeskrivelse 

 

Dag 1. Albanien. Vi skulle flyve fra Kastrup til Tirana (landets hovedstad) kl. 17.00, men for en 

sikkerheds skyld mente Hans, at vi burde være i lufthavnen tre timer før afgang, da Albanien ikke 

er et EU-land. Derfor tog vi allerede hjemmefra med bus og metro kl. 12.57. Indtjekningen, 

sikkerhedskontrollen og paskontrollen gik dog forholdsvis hurtigt, så vi endte med at komme i 

meget god tid ud til gaten. Der mødte vi efterhånden alle de andre fra gruppen (19 i alt) og vores 

rejseleder, Jesper. Hans og jeg havde hjemmefra smurt madpakker til aftensmaden, som vi spiste i 

flyet. Der er ingen tidsforskel mellem Albanien og Danmark, og det tager kun 2,5 time at flyve til 

Tirana, så vi ankom ved 19.30-tiden. Efter at have fået bagagen vekslede vi nogle lommepenge, for 

vi ville ikke kunne bruge andet end lek i Albanien. Hans og jeg vekslede tilsammen 100 €. Derpå 

kørte vi alle med bussen til Elbasan - en tur på 60 km (ca. 1½ time). Selvom Albanien er et 

muslimsk land, lagde vi straks mærke til, at kvinderne ikke gik med tørklæde. 

 

  

 

Vi flyver til Tirana - Albaniens hovedstad 

 

Elbasan har ca. 80.000 indbyggere. Det er en af Albaniens mange kulturbyer, og den byder på en 

lang historie med en borgruin og gamle bymure. Vi fik at vide, at det hotel, vi skulle bo på, 

desværre havde fået vandskade i tre værelser pga. dagens kraftige regnvejr, så derfor skulle vi 
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fordeles på to forskellige hoteller, der lå ca. 3 km fra hinanden. Ifølge programmet skulle vi have 

startet med en byrundtur og en velkomstmiddag inden for bymurene, men det blev desværre 

aflyst, fordi vi kom så sent frem til vores to hoteller. I stedet fik vi alle uddelt en meget tør 

burgerbolle med lidt grønt indeni og en flaske vand. Det var noget af en nedtur! Hans og jeg var 

dog glade for, at vi allerede havde spist lidt aftensmad på flyet. Vi var ret trætte og gik straks i 

seng. 

 

 

   

Vores hotel i Elbasan 

 

Dag 2. Næste dag stod vi meget tidligt op, for vi skulle allerede køre videre med bussen kl. 8. Inden 

morgenmaden havde vi dog lidt tid til at kigge nærmere på det hotel, hvor vi havde overnattet. 

Selve hotelværelset var meget stort og indeholdt bag en glasdør et ekstra værelse med en seng og 
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en sofa samt udsigt til en grå betonmur nogle få meter væk. Men ellers var hotellet stort og meget 

pompøst med dobbelttrappe op til receptionen, blanke marmorgulve og meget højt til loftet - 

typisk et sted, hvor de gamle, kommunistiske partibosser har boet. Vi var de eneste gæster på hele 

hotellet. Morgenmaden (en lidt skrabet buffet) spiste vi ved et langbord midt i en kæmpestor stue.  

Derpå kørte vi hen for at hente de fem, der boede på det andet hotel, som også så meget pompøst 

ud. Kort efter stoppede vi ved et supermarked, hvor vi hver især forsynede os med lidt snacks og 

drikkevarer til den kommende uges vandreture. Der ville ikke blive andre indkøbsmuligheder de 

næste 4 dage, hvor vi skulle ud på landet. Så kørte bussen os et lille stykke ud af byen og satte os 

af, så vi kunne komme i gang med vores første vandretur. Det var heldigvis dejlig sol og 20-22 °C - 

betydeligt bedre, end de havde lovet i den første vejrudsigt, der havde budt på regn og 17-18 °C. 

Via Egnatia er en gammel, romersk vej, som romerne byggede 2. årh. f.Kr. Den forbandt Durres 

ved Adriaterhavet med Konstantinopel (det nuværende Istanbul). Byggeriet blev sat i gang af 

Egnatius, som var prokonsul over Makedonien, for at kæde de romerske kolonier sammen fra 

Adriaterhavet til Bosporusstrædet. Udgangspunktet ved Adriaterhavet lå lige over for Via Appia i 

Italien, så kolonierne i Sydbalkan havde også direkte adgang til Rom. Den gamle Silkevej, der gik 

fra Kina til Konstantinopel, gjorde det desuden muligt at handle med kineserne. 

 

 

   

Vi tager ud på vores første vandretur (10 km) 

 

Dagens vandretur, som var sat til ca. 3 timer (10 km), fulgte i første omgang Via Egnatia. Vi havde 

to guider med, Jesper og en engelsktalende lokalguide, der hed Daniel. Solen skinnede, og 

humøret var højt. Vi gik og snakkede hyggeligt sammen med de forskellige. Nogle af deltagerne 
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kunne ikke gå så hurtigt, så der blev holdt mange små pauser undervejs. Vi startede med at gå en 

del opadbakke og nød udsigten ud over det smukke landskab med marker og bjerge. På et 

tidspunkt lavede vi en lille genvej og drejede stejlt op til bjergtoppen ad en primitiv gedesti, og på 

et græsplateau på den anden side af toppen holdt vi en længere pause. Her mødte vi en 

gedehyrde, der havde nok at gøre med at holde styr på sine 200 geder. De kom løbende ned ad 

bjerget alle mulige forskellige steder, mens de åd friskt græs og blade fra vildtvoksende buske.  

 

  

     

Fortroppen går målrettet videre og ender ved en dejlig lille café  
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Der var efterhånden blevet stor forskel på vandretempoet i vores gruppe, men da Bjarne som den 

sidste i bagtroppen endelig dukkede op ved vores pausested, kunne vi se, at begge hans 

vandrestøvler var gået helt i stykker foran ved skosnuderne. Det var sandelig uheldigt - det er slet 

ikke let at klare sådan en bjergvandring med hullede støvler! 

Der var en virkelig smuk udsigt oppe fra bjerget. Hans og jeg var med i fortroppen på turen nedad. 

Stien endte ved en flot, gammel osmannerbro, der krydsede floden. Derfra gik vi det sidste stykke 

op til en lille landsby, hvor vi satte os på en udendørs café og drak en velfortjent lokal øl, mens vi 

ventede på de andre (pris: 7,5 kr. for ½ l). Der var højt humør, og snakken gik lystigt. Vi havde 

brugt omkring 5 timer til vandreturen, men måtte vente yderligere et godt stykke tid, før de andre 

begyndte at dukke op. Frokosten skulle vi ifølge programmet have nydt i den forhenværende, 

kommunistiske diktator, Enver Hoxhas gamle sommerplads ved Ohrid søen, der er bygget om til en 

restaurant, men ak, klokken var nu så mange, at det ikke kunne lade sig gøre, så frokosten blev 

desværre aflyst! I stedet kørte vi direkte til et hotel i landsbyen Voskopoja, hvor vi ankom godt 

sultne klokken 8 om aftenen efter en bustur på ca. 145 km. 

 

  

 

Aftensmad på det hyggelige hotel i Voskopoja 

 

Vi kastede os straks over middagen, efter vi havde fået tildelt vores værelser. Det var ualmindelig 

lækker mad, og vi var mildest talt hundesultne efter at have overlevet 13 timer uden mad! Der 

bredte sig hurtigt en munter stemning ved bordet. Bagefter gik vi så i seng og sov som en sten. 
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Dag 3. Denne dag kunne vi sove lidt længere, for vi skulle blive to nætter på det dejlige hotel i 

landsbyen og behøvede ikke pakke kufferterne. Morgenmaden var usædvanligt lækker. Dagens 

vandretur startede kl. 9.00 i sol og skyfrit. Der var en lang tur (11 km), som Hans og jeg havde 

meldt os til og en kortere tur for dem, som ikke var så hurtige eller gerne ville slippe for at gå alt 

for meget op og ned. Det var iskoldt (8 °C), da vi startede, men det blev hurtigt behageligt varmt i 

den herlige sol (17-18 °C). 

 

  

 

Vores dejlige hotel i Voskopoja 

 

Voskopoja er en dejlig, lille bjerglandsby, der ligger umådeligt fredeligt i 1160 meters højde. I dag 

benyttes byen fortrinsvis til sommerturisme, og der virker meget eksklusivt. Der er ikke mere end 

500 mennesker tilbage i landsbyen. Voskopoja har tidligere været en af de største og vigtigste 

handelsbyer - ikke bare i Albanien, men i hele Balkan regionen. Den ligger strategisk godt for 

handel både fra øst og vest, og byen havde sin storhedstid i det 17. og 18. århundrede, hvor der 

var op mod 60.000 indbyggere. Dengang var byen også et kulturelt centrum i regionen. Oprindeligt 

har der været 24 græsk-ortodokse kirker, men nu er der kun 6 kirker tilbage, som alle er fint 

restaureret. På dagens vandretur kom vi forbi fire af dem. 
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Voskopoja 

 

 

En fin, gammel, rekonstrueret kirke i Voskopoja 

     

  En yndig gammel kirke oppe i bjergene med fine fresker overalt på vægge og lofter 
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På vandretur i bjergene omkring Voskopoja 

 

Vi gik op i de nærliggende bjerge. Der var virkeligt smukt, og vi nød naturen, mens vi gik og 

snakkede med hinanden. Vi mødte overhovedet ingen mennesker undervejs - kun en enkelt 

fårehyrde med en stor flok får og en brændehugger med en økse på skulderen, som skulle ud at 

hugge brænde i skoven. 

Oppe i bjergene - helt isoleret og langt væk fra landsbyen Voskopoja - ligger der en yndig, lille kirke 

fra 1300-tallet, som vi besøgte (St. George’s Kirke). Den er utroligt velbevaret. Indeni er den 

overdådigt dekoreret med smukke, fint restaurerede fresker på alle vægge og lofter. Den er helt 

bedårende! 

På vej tilbage til landsbyen kom vi forbi et kloster fra 1300-tallet, som nu er forladt. Vi mødte den 

anden vandregruppe til en sen frokost hos en lokal familie, som havde dækket små borde op til os 

ude i haven. Der serverede de den lækreste mad. Alt var hjemmedyrket og hjemmelavet, og det 
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smagte ualmindeligt godt. Vi fik en meget velsmagende grøntsagssuppe, søde tomater og lækre 

agurker, hjemmelavet drikkeyoghurt og ost (de havde deres egen ko), hjemmedyrket chili og store, 

ovnstegte, røde pebre med fyld. Den lokale familie bestod af tre generationer: Et ældre ægtepar, 

deres datter og svigersøn, deres søn og svigerdatter samt fire børnebørn. De boede sammen i et 

virkelig pænt hus, hvor første sal blev lejet ud til sommerturister. Der var mange smukke 

blomstrende roser og georginer i haven. 

 

  

   

Vi spiser frokost hos en lokal familie 

 

Næste dag skal vi ud på en 12 km lang vandretur i bjergene omkring Voskopoja - vi samles uden for hotellet 
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Efter frokost var vi inde i St. Mary’s Katedral fra 1699 - den største kirke i Voskopoja. Den var også 

smukt dekoreret med fine ikoner på vægge og lofter, men de trængte til at blive restaureret. 

Resten af eftermiddagen holdt vi fri, og så mødtes vi igen til dejlig aftensmad på hotellet. 

8 % af befolkningen i Albanien er aramæere, og de fleste aramæere i Voskopoja har både albansk 

og græsk pas. Det betyder, at de kan rejse frit ind i EU og finde et job. De penge, de tjener, sender 

de tilbage til Albanien, og i Voskopoja bliver pengene bl.a. brugt til at bygge nye huse og 

restaurere kirkerne. Det er nok derfor, der virker så eksklusivt i landsbyen.  

 

   

Vi går op og op og op ad bjerget - undervejs finder vi rigtige trøfler 

   

 

Dag 4. Vi vågnede endnu engang til dejligt solskinsvejr. Efter at have nydt morgenmaden og pakket 

kufferterne skulle vi igen ud på vandretur. Der blev tilbudt to forskellige ture inddelt efter 

sværhedsgrad. De fleste valgte at gå en lille tur sammen med lokalguiden, Daniel, som talte et 
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udmærket engelsk. I vores gruppe var vi kun 8 + en albansktalende guide, Pedro og vores 

rejseleder, Jesper. Albansk er et gammelt, illyrisk sprog, som ikke ligner noget andet, europæisk 

sprog. Pedro kommunikerede med tegn og fagter, og vi fulgte efter ham i et raskt tempo. Det var 

en længere vandretur på ca. 12 km op i bjergene. Det var en lidt mere krævende vandring end 

den, vi havde været på dagen før, og der var en del opadbakke og nedadbakke og en højdeforskel 

på ca. 400 m, inden vi nåede helt op på toppen af et bjerg.  

På et tidspunkt kom vi forbi en bunkers med plads til en hel familie. I kommunisttiden nåede 

Albaniens kommunistiske diktator, Enver Hoxha, som var paranoid og bange for, at landet skulle 

blive invaderet af en fremmed statsmagt, at opføre omkring 170.000 små bunkers rundt om i hele 

landet, men de har aldrig været i brug. 

 

 

    

Undervejs ser vi friske bjørnespor  

 

Oppe på toppen af det høje bjerg nød vi den fine udsigt til alle sider. Der var hjorte, vildsvin, ulve 

og bjørne i området, og undervejs så vi friske dyrespor, bl.a. et bjørnespor. Vi fandt også ægte, 

hvide trøfler, så vores lokalguide var glad, da han kunne tage en stor pose med tilbage! De koster i 

Danmark ca. 4.000 kr./kg. Undervejs spiste vi vores medbragte madpakker.  

Da vi kom tilbage til hotellet 4 ½ time senere, kørte vi videre til vores næste overnatningshotel i 

Korce 25 km væk. Der startede vi med at besøge det gamle bryggeri fra 1916. Vi fik to øl hver á 0,5 

l - en normal øl og en porter. Dertil pommes fritter og nogle pølser. Det smagte godt oven på den 
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anstrengende, men flotte vandretur, og der blev hurtigt en munter stemning, selv om vi ikke alle 

sammen kunne drikke en hel liter øl hver.  

Bagefter blev vi installeret på et lækkert hotel, der var indrettet i en hyggelig karavaneserai 

(overnatningssted) på den gamle silkevej. Det tog ca. 2 år at komme fra Kina til Konstantinopel. 

Silken og krydderierne var meget eftertragtede, og sultanen opkrævede store skatter af 

købmændene. Der var karavaneseraier for hver 30 km, hvor købmændene kunne overnatte gratis. 

 

 

  

I Korce bor vi på et lækkert hotel indrettet i en gammel karavaneserai 

 

Hans og jeg fik et meget lækkert hotelværelse med sorte vægge, sorte lofter og sorte gulve og en 

fuldstændigt gennemsigtig glasvæg ind til toilettet og brusebadet. Ganske flot og hyper moderne! 

Derpå gik vi ud på en lille byrundtur i Korce sammen med gruppen. 

Der er i dag ca. 50.000 indbyggere i Korce, som ligger i 800 meters højde omgivet af et frugtbart 

landbrugsområde. Efter osmannernes afbrænding af Voskopoja i 1768 flyttede befolkningen i 

Voskopoja ned til Korce, som senere blev et vigtigt støttepunkt under Albaniens 

uafhængighedskamp mod tyrkerne. I 1912-14 blev Korce besat af græske tropper, der gjorde krav 

på byen pga. det græske mindretal i det sydlige Albanien, men i 1916-20 blev området besat af 

franske tropper og til sidst givet tilbage til Albanien ved stormagternes mellemkomst. Under 2. 

Verdenskrig blev Korce kortvarigt endnu engang besat af græske tropper, da grækerne i starten af 

krigen pressede de italienske tropper tilbage over grænsen til det italiensk-kontrollerede Albanien 
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Vi startede med at gå gennem den gamle by og basaren - et hyggeligt område med små boder og 

masser af fortovscaféer. Så kom vi forbi den gamle moské fra 1500-tallet og fortsatte ned ad en 

bred gågade til den store, nyrestaurerede katedral, der desværre var lukket. Vi kom også forbi 

operaen - en moderne bygning, der var dekoreret med en glad og en sur maske. Bagefter spiste vi 

aftensmad i karavaneseraiens fine restaurant.  

 

 

   

Vi går på byrundtur i Korce og starter i den gamle bydel  

   

      Den gamle moské                                                                  Den nyrestaurerede katedral 
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Dag 5. Nordmakedonien.  Vi skulle køre ca. 80 km denne dag. Efter en stor, fin morgenmad i vores 

karavaneserai i Korce (serai = palads) gik turen videre til Nordmakedonien. Det tog meget lang tid 

at få lov til at krydse grænsen, men endelig lykkedes det.  

Først stoppede vi ved St. Naum klostret, der ligger meget smukt lige ud til den krystalklare 

Ohridsø. Solen skinnede, og der var virkeligt dejligt. Ohridsøen, som er 30 km lang og 15 km bred, 

ligger i 695 m o. h.  på grænsen mellem Albanien og Nordmakedonien. Den er ca. 4 millioner år 

gammel. 

 

 

   

St. Naum klostret ved Ohridsøen i Nordmakedonien 

    

Vi tager på en hård bjergbestigning i Galicica Nationalpark 

 

Det siges, at man får en følelse af helbredelse bare ved at gå ind i det fredfyldte St. Naum kloster. 

Flere af de lokale bruger den lille kirke til at bede om et sundt liv, helse og renselse, og kraften fra 

St. Naum skulle efter sigende endnu kunne mærkes. Hvis man lægger øret til hans grav, vil man 

kunne høre hans hjerte banke. Vi havde desværre ikke tid til at gå ind i kirken. 
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Vi fortsatte vores bustur og kørte ind i Galicica Nationalparken.  Først kørte vi ca. 1200 højdemeter 

op med bussen, og så blev vi inddelt i to vandrehold. Vores hold var på kun 6 personer + en 

kvindelig, engelsktalende lokalguide og vores rejseleder, Jesper. Det var en krævende vandring 

med ca. 700 meters højdeforskel. Turen gik op over nogle vildt flotte bjerge. Stien gik meget stejlt 

op og op og op, og vi kom både gennem løvskov og op over nogle stejle klipper til et udsigtspunkt 

med en storslået udsigt ud over Ohridsøen (695 m o. h.) og Prespasøen (853 m o. h.). Hundekoldt 

var det deroppe med en bidende nordenvind! Der var dog også en del sol, og ih hvor vi nød 

turen! Vi var ved at være i rigtig god form, og Hans, som var gruppens alderspræsident, førte an og 

var den første, der kom op til udsigtspunktet! 

 

 

   

Vi nyder den flotte bjergbestigning og den efterfølgende fælles picnic i det fri 
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Den anden gruppe gik en noget kortere og lettere tur. Bagefter mødtes vi til en fælles picnic ude i 

det fri. Mens maden blev gjort klar under et picnichalvtag, begyndte det pludseligt at regne, men 

så glædede vi os over, at regnbygen først kom efter vores skønne bjergvandring. 

Derpå kørte vi ned ad bjerget og videre langs den store Ohridsø. På et tidspunkt kom vi forbi 

Benbugten (Bay of Bones), hvor arkæologerne har fundet rester fra en gammel bronzealder 

beboelse fra omkring år 1200 f.Kr. Ud fra de mange pælehuller, man har fundet ude i søen, har 

man bygget en hel bronzealder by op med huse på pæle.  

Vi tjekkede ind på Sky Corner - et udmærket, moderne hotel inde i centrum af byen Ohrid. Om 

aftenen havde vi fri. De andre valgte at spise på forskellige restauranter i byen, men Hans og jeg 

var ret trætte, og vi havde ikke specielt lyst til at gå ud på restaurant. Særligt sultne var vi heller 

ikke efter den store, sene picnicfrokost i Galicica Nationalpark, så vi nøjedes med at tage et glas 

rødvin, lidt frugt og lidt snacks. 

Dag 6. Dejligt udhvilede stod vi op næste dag til strålende sol og skyfrit. Morgenmaden nød vi på 

hotellets restaurant på 4. sal med en meget smuk udsigt ud over byen og søen samt en gammel 

fæstning oppe på toppen af en bakke. Flere af de andre havde desværre fået madforgiftning efter 

at have spist på restaurant aftenen før, så de måtte blive hjemme, mens vi andre tog på tur. Det 

var synd for dem!  

 

  

 

Morgenmad i hotellets dejlige restaurant på 4. sal   
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Så tog vi af sted på endnu en herlig vandretur (9 km) i Galicica Nationalpark. Først blev vi kørt i bus 

op til en landsby i ca. 1100 meters højde, og derfra skulle vi så gå videre ad en sti langs Ohridsøen 

til en anden landsby.  

 

    

 

Vi tager på en 9 km lang vandretur langs Ohridsøen 

 

Det var en dejlig, let tur. Stien bugtede sig op og ned ad bjergene og åbenbarede den ene smukke 

udsigt efter den anden ud over søen. Vi mødte som sædvanligt ikke et øje. Landsbyerne oppe i 

bjergene er mere eller mindre forladte. Folk er flyttet ned til de små byer ved søen, hvor der er 



22 
 

bedre mulighed for at finde arbejde. Kun enkelte gamle er blevet tilbage i de forladte landsbyer, 

hvor de klarer sig ved at være nogenlunde selvforsynende. De opvarmer deres huse med brænde, 

og vi så mange, store brændestabler. Undervejs kom vi forbi en vinmark med nogle store, blå 

druer. Vi nød også at spise af de forskellige frugter og nødder, vi kunne nå fra stien: mirabeller, 

blommer, mandler og valnødder.  

 

 

 

Vi nyder den herlige vandretur og frokosten bagefter hos en lokal familie 
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Frokosten spiste vi hos et lokalt ægtepar i en lille landsby. De serverede mange lækre salater, som 

de havde lavet af deres egne, hjemmedyrkede grøntsager. Dertil fik vi kylling fra fritgående høns 

og deres egen, hjemmefabrikerede vin, som smagte glimrende. Der var igen højt humør. 

Efter frokosten kørte vi tilbage med bussen til hotellet. Der mødte vi de andre, og så gik vi alle på 

byrundtur i Ohrid, 

 

 

Vi samles foran Sky Hotel inden byrundturen i Ohrid 
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Ohrid regnes for at være verdens ældste by, som stadig bebos. Den blev grundlagt i det 6. årh. 

f.Kr., længe før romerne kom dertil. Ohrid var på mange måder et centrum i antikken. Den lå lige 

midtvejs på den gamle Via Egnatia, der forbandt det vestromerske rige med hovedstad i Rom og 

det østromerske rige Byzans med hovedstad i Konstantinopel (nu Istanbul). 

Ohrid har ca. 50.000 indbyggere. Den betegnes som en af Nordmakedoniens smukkeste byer og er 

især meget populær blandt turister fra Østeuropa. Byen kaldes for Balkans Jerusalem, fordi der er 

så mange kirker. I centrum af byen er der dog også en tyrkisk basar og en moské, som stadig 

bruges af de lokale muslimer.  

 

 

      

        Det nye og det gamle flag                                Ohrids gamle bydel                               En 280 år gammel trykpresse  

 

 

I basaren så vi både det gamle, makedonske flag og det nye nordmakedonske flag. I 30 år har 

Grækenland truet Makedoniens optagelse i NATO og EU, fordi Grækenland har været utilfreds 

med, at den tidligere jugoslaviske republik kaldte sig Makedonien, men i 2019 lavede Grækenland 

og Makedonien en aftale om, at landet fremover kunne kalde sig Nordmakedonien.  

Nu har Bulgarien startet en ny navnekrig. Bulgarske eksperter mener, at der ikke findes et 

makedonsk folk, og at de nuværende makedonere stammer fra bulgarere tilbage i oldtiden. Derfor 



25 
 

vil de have, at makedonerne skal kalde sig bulgarere. Bulgarien truer ligefrem med at blokere for 

Nordmakedoniens optagelse i EU, hvis de ikke accepterer kravet. 

Vi gik ind gennem de snævre gyder og beundrede den osmanniske arkitektur med de kridhvide 

facader og det sortmalede bindingsværk med udstående balkoner. Vi var også inde i en gammel 

papirfabrik med hjemmelavet papir og en 280 år gammel trykpresse.  

Ohrid har været et vigtigt kirkeligt og kulturelt center, og 1000-1300-tallet var en 

blomstringsperiode for makedonsk kirkearkitektur. Der har oprindeligt været 365 kirker i Ohrid - 

en for hver helgens fødselsdag. Nu er der ca. 100 kirker tilbage.  

 

   

 St. Sophia kirken fra det 11. årh. - byens ældste kirke 

   

Vi var inde at se St. Sophia kirken, som er byens ældste og største kirke. Den stammer fra 

begyndelsen af det 11. århundrede og har nogle fine, byzantiske fresker på loft og vægge. De blev 

på et tidspunkt kalket over af muslimerne, som brugte kirken som en moské med hvide vægge, 

men alle de oprindelige fresker er dog senere blevet reddet. I dag bruges kirken til afholdelse af 

koncerter.  

 

Ohrid fæstningen 
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Bagefter var vi tre fra gruppen, der valgte at gå op for at kigge på Ohrid fæstningen fra det 4. årh. 

f.Kr. Den ligger oppe på toppen af en bakke. Der var rigtigt mange trappetrin derop, og Hans var 

ved at være ret træt på det tidspunkt, men det var nu en flot tur. Vi beundrede de høje 

fæstningsmure og den pompøse indgang, men fæstningen var desværre lukket. Så gik vi tilbage til 

hotellet - først gennem den øvre byport og så ned ad en hel masse trapper.  

 

 

   

              Ohrid fæstningen                                      Vi spiser middag på en fiskerestaurant med musik 
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Om aftenen gik vi alle sammen hen til en af byens mange fine fiskerestauranter i samlet flok. Der 

fik vi serveret en udmærket bækørred fra Ohridsøen til middag. Dertil drak vi dejlig 

nordmakedonsk vin, mens vi lyttede til noget støjende musik, der blev spillet og sunget af nogle 

romaer/sigøjnere. Det var nu en blandet fornøjelse, for musikken var så høj, at vi ikke kunne føre 

en normal samtale, mens vi spiste! 

Dag 7. Næste dag skulle vi køre videre til Elbasan og Tirana lige efter morgenmaden. Det var en 

lang tur (ca. 140 km). Først skulle vi over grænsen til Albanien, men det tog heldigvis ikke så lang 

tid denne gang. Undervejs i bussen fortalte Jesper levende om områdets urolige historie.   

Lidt makedonsk/nordmakedonsk historie: Efter Romerrigets fald blev Makedonien i en lang 

periode påvirket af kristendommen fra det Byzantiske Rige, og landet havde i 1000-1100-tallet en 

blomstringsperiode. Forholdene i 1200- og 1300-tallet var præget af voldsomme omvæltninger 

med kampe mellem korsfarere, byzantinere, bulgarere, serbere og til sidst osmannere. I 1300-

tallet blev Makedonien indlemmet i det Osmanniske Rige, og så blev mange af kirkerne destrueret 

af muslimerne. Efter Balkankrigene i 1912-13 blev Makedonien indlemmet i Serbien under navnet 

Sydserbien, og i 1945 blev Makedonien en del af det nye, kommunistiskstyrede Jugoslavien, der 

bestod af 6 ligeberettigede republikker: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, 

Montenegro og Makedonien. I 1992 blev Makedonien selvstændigt efter at have løsrevet sig fra 

Jugoslavien, og i 2019 fik landet navneforandring til Nordmakedonien. 

Albanien. Om formiddagen besøgte vi kortvarigt Elbasan og fik den byrundtur, vi var blevet snydt 

for den første dag.  

 

 

   

Den gamle del af Elbasan er omgivet af høje bymure fra det 15. årh. 

 

Elbasan blev grundlagt i 1466 af den tyrkiske sultan Medmed 2. som base i kampen mod den 

albanske frihedshelt Skanderbeg, der huserede i det nordlige Albanien. Skanderbeg blev født i 

1405 lidt nord for Tirana. I sin ungdom blev han taget som gidsel af osmannerne og konverterede 
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til islam. Han blev hærfører under sultanen, men deserterede i 1443, hvor han gik over til 

kristendommen og blev leder af den albanske kamp mod osmannerne. I 1448 erklærede han 

Albanien selvstændigt. Han var den eneste, der klarede alle slagene mod tyrkerne, og han blev en 

rigtig nationalhelt. Da han døde i 1468, kom Albanien igen under tyrkisk herredømme. 

  

 

   

Den albanske moské fra 1456 - mændene samles til fredagsbøn 

 

Vi gik en lille tur ind i den gamle bydel af Elbasan, som er omgivet af høje bymure, og kom forbi 

den første albanske moské, der stammer fra 1456. Den har en minaret, som er 4 m højere end det 

ortodokse klokketårn! Det var fredag, så vi så mange, lokale mænd, der var på vej til fredagsbøn i 

moskéen. Nogle af dem var i gang med at vaske fødderne, inden de gik ind i moskéen.  

Så kørte vi videre og fulgte den gamle landevej mod Tirana, som går op over bjergene.  

 

 

Vores sidste vandretur går gennem et smukt, bakket landskab 
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Vi skulle ifølge programmet have været på en ret krævende vandring mellem to små landsbyer, 

men den vandring blev desværre lavet om til en noget lettere tur på ca. 1½ time, som vi gik alle 

sammen. Det var lidt skuffende, men der var dog dejligt i det bakkede landskab og ganske smukt - 

sol og ca. 18 °C. Der var nogle virkelig flotte gule og lyserøde klippeformationer. Undervejs mødte 

vi en gedehyrde og en mand, der var på vej ud at hugge brænde med sin økse. Vi så også et 

muldyr, der var godt belæsset med brænde.  

 

    

Vores sidste vandretur i Albanien 

   

   

 

Bagefter spiste vi en dejlig, sen frokost på en restaurant, og så kørte vi videre til Tirana, hvor vi 

blev indkvarteret på det fine Dynasti Hotel i et dobbeltværelse med balkon. Det var indrettet i en 

pudsig stil, og værelset havde bl.a. to majestætiske lænestole, der nærmest lignede tronstole 
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betrukket med en slags rød brokade. Der var også røde gardiner med guldduske. Vi følte os 

næsten kongelige, da vi satte os i tronstolene og nød et glas albansk rødvin! 

 

 

 

Dynasti Hotel i Tirana 

 

Det var en dejlig, lun aften. Hotellet lå i et nyt kvarter med mange moderne lejlighedskomplekser 

(skyskrabere), og inden aftensmaden gik Hans og jeg en lille tur ind mod byen for at udforske 

området. Det første, jeg bemærkede, var de mange store, dyre luksusbiler på gaden: Mercedes, 

Audi og BMW, m.fl. Det var tydeligt et dyrt kvarter. Årtiers ludfattige levestandard og mangel på 

materielle ting har gjort albanerne til et folk, der hungrer efter luksus, men vi undrede os alligevel 

over, hvordan de overhovedet havde råd til så dyre biler. Jeg har senere læst, at man i Albanien 

importerer brugte luksusbiler fra Tyskland og restaurerer dem på albanske værksteder. Det 

hjælper naturligvis lidt på prisen, men benzin og diesel koster nogenlunde det samme i Albanien 

som i Danmark. Hvordan får albanerne så overhovedet råd til med deres lave lønninger at købe 

disse luksusbiler og køre rundt i dem? Det må formodentlig skyldes landets udbredte korruption, 

som mafiaen står bag.  

Vi boede lige i nærheden af en stor, kunstigt anlagt sø og en dejlig bypark. Der var ganske dejligt 

med et vældigt leben på stierne af lokale folk i alle aldre, som var ude at nyde det dejlige vejr. De 

var meget velklædte og lignede nærmest vesteuropæere i tøjet.  
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Ved middagen sad vi i nogle fornemme, polstrede stole ved nogle runde borde i hotellets 

spisestue. Vi fik som sædvanligt flere retter dejlig mad med en glimrende, albansk vin til. Men 

Hans og jeg følte os efterhånden ret proppede af den rigelige restaurationsmad, som vi 

efterhånden havde nydt morgen, middag og aften i hele den forgangne uge. Der var en munter 

stemning ved bordene, og Henning rejste sig og på melodien Darduses vise sang sin muntre vise 

om alle vores mange dejlige oplevelser på turen. 

  

 

 
  

 
   

       
1 Vi ville ud at trave  2 For Frankrig og så Spanien 

 med Søll'rød Senior Sport,  det kender alle mand; 

 det var så en opgave,  men hvad så med Albanien, 

 at finde på et kort   det er et ukendt land, 

 et sted hvor man ku' vandre,  og vi ku' få det blandet 

 og dagligdag forandre,  med tur i nabolandet, 

 og hygge med hverandre -  og derfor blev sådan det: 

 og det var ikke let.   vi tog på Tema tur. 

       
3 Der er jo bjerge grønne, 4 En lille ug' er gået, 

 og søer himmelblå,   fra da vi tog af sted, 

 og der er stier skønne,  og vi har meget nået 

 som man kan vandre på,  i al gemytlighed, 

 og kirker og moskéer,  vi har set skønne steder, 

 hoteller og kaféer   og har haft mange glæder, 

 med kaffe tynd og téer,  trods unøjagtigheder 

 som smager mest af vand.  i vores dagsprogram. 

       
5 Og Jesper informerer 6 Vi skylder vores led're 

 om Balkan-politik,   så rigtig mange tak, 

 og Daniel supplerer,   det kunne ej gør's bedre, 

 om hvordan livet gik   så alting gik i hak 

 med tyrkiske sultaner  på sten'de vandrestier 

 og kommunist-tyranner,  på ret så stejle lier, 

 det var da no'en sataner,  og hygg'li'e natlogier 

 godt man blev fri for dem.  og god og rig'lig mad. 

       

  7 Nu skal vi hjemad drage  

   fra denne skønne tur,  

   vi har haft gode dage,  

   kultur og flot natur.   

   De gæve Søllerødder  

   har ikke sølle fødder,  

   er ikke sølle støder' -  

   Nu skal vi ha' en skål!  
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Dag 8. Næste dag vågnede vi til herligt solskin og en temperatur på 18-23 °C. Vi skulle flyve til 

Danmark kl. 19.30. Efter morgenmaden satte vi kufferterne ud i bussen og gik på byrundtur i 

Tirana - landets hovedstad med ca. 560.000 indbyggere. Vi spadserede gennem byparken og hen 

til universitetet, som består af nogle gamle, hvide bygninger med en moderne, rød skyskraber 

bagved. Universitetet ser ganske imponerende ud, som det ligger for enden af en stor, bred 

boulevard.  

 

 

     

Universitetet i Tirana 

 

Præsidentpaladset med den albanske ørn i midten 
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Vi fortsatte ind mod centrum og kom kort tid efter forbi det flotte præsidentpalads og 

regeringskontorerne. Præsidenten i Albanien har kun begrænset magt. Præsidentposten er 

hovedsageligt ceremoniel, og præsidenten vælges for 5 år ad gangen. Han kan højst sidde i to 

perioder. Den nuværende præsident havde, inden han blev valgt, været leder af militæret i 

Albanien. Det albanske parlament har 140 sæder. Det er premierministeren, der har magten. Vi gik 

forbi de forskellige ministerier, der holder til i nogle smukke bygninger i nyrenæssance stil, som er 

tegnet af nogle italienske arkitekter og malet i røde, gule og lyserøde farver.  

 

     

Ministerierne i Tirana holder til i nogle meget smukke bygninger i nyrenæssance stil 

 

Skanderbergpladsen er kæmpestor 
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Så kom vi til den gigantiske Skanderbeg Plads på 40.000 m², hvor der står en stor bronze statue af 

nationalhelten Skanderbeg til hest. Den elegante rytterstatue er rejst i 1968 i forbindelse med 

fejringen af 500-året for hans død. Her erstattede den en tidligere statue af Josef Stalin. Ved siden 

af rytterstatuen vajer det albanske flag med den sorte, tohovedede ørn på rød baggrund.  Den 

store Skanderbeg Plads er omgivet af Nationalmuseet, Operaen og den smukke, gamle Et’hem 

Bey-moské fra slutningen af 1700-tallet, som mirakuløst har overlevet de omfattende nedrivninger 

af religiøse bygninger, der foregik i det centrale Tirana under kommunismen i 1960’erne.  

 

 

     

               Skanderberg til hest                                 Et’hem Bey-moskéen, som er dekoreret med nogle yndige fresker                       

 

Efter denne byrundtur skiltes Hans og jeg fra gruppen og gik selv på videre opdagelse rundt i 

Tirana. Først valgte vi at gå ind at besøge moskéen. Væggene og kuplen er dekoreret med nogle 

meget yndige fresker. Mange af motiverne er hentet fra naturen og viser træer, blomster og 

vandfald, hvilket er ganske unikt for islamisk kunst. Den er helt bedårende! 

Midt i Tirana står der også et markant fortidslevn fra 1988. Det er en pyramidebygning i beton og 

glas, der engang var beklædt med marmor. Den var oprindeligt skabt som et museum tilegnet den 

afdøde, kommunistiske leder, Enver Hoxha og har senere fungeret som konferencecenter, men i 

2021 begyndte man arbejdet med at omdanne den forhadte pyramide til et moderne 

samlingssted. 
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Tiranas pyramide blev oprindeligt bygget til ære for Albaniens diktator, Enver Hoxha 

 

Vi var også nede i et gammelt bunkersanlæg under jorden (Bunk Art 2), som var bygget for at give 

beskyttelse til landets præsident og alle partibosserne, hvis de en dag, mens de arbejdede i deres 

kontorer inde i centrum, pludselig uden varsel skulle blive angrebet af en fjendtligt indstillet magt. 

Der var lidt dystert nede i de smalle korridorer, men det var meget interessant at besøge. Bagefter 

var vi henne for at se den nyopførte domkirke. Så gik vi videre for at se de gamle bymure. Der var 

et vældigt leben overalt i gaderne, men det var jo også lørdag, så alle mennesker havde fri. Nu var 

vi efterhånden blevet godt trætte, så vi satte os ved en fortovscafé og fik en stor, kold øl. Derpå gik 

vi tilbage til hotellet. 

 

   

Foran finansministeriet ligger der et lille bunkersanlæg for Hoxha og parlamentsmedlemmerne  
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Den dejlige bytur i det skønne vejr har gjort os tørstige 

 

På vej ud til lufthavnen skulle vi besøge Bunk Art 1, som i dag er et historisk museum. Det er 

indrettet i et stort 5-etagers bunkersanlæg i den nordlige ende af Tirana, som Enver Hoxha har 

fået opført. Der var der god plads til, at Enver Hoxha, hans familie og alle partibosserne kunne 

opholde sig længerevarigt i tilfælde af en krig. Resten af befolkningen måtte forsøge at sikre sig i 

en af de utallige familiebunkers. Hoxha havde planlagt, at der skulle bygges 221.143 bunkers i 

årene 1975-83, men han nåede ”kun” at bygge 173.371, dvs. ca. 1 pr. 11 indbyggere. 

 

 

Hoxha byggede over 170.000 bunkers til beskyttelse af Albaniens befolkning  
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Lidt albansk historie: I 1939 ville italienerne erobre Albanien og genoprette det gamle romerske 

rige, og Albanien faldt. Hoxha blev leder af den kommunistiske modstandsbevægelse i 1941, og i 

1944 blev Albanien befriet af partisanerne. I 1946 udråbtes Den Albanske Folkerepublik - et 

kommunistisk étpartiland, og Hoxha blev enevældig leder fra 1946-1985. Først arbejdede han 

sammen med Jugoslaviens Tito, men fra 1948-1961 knyttede han tætte bånd til Sovjetunionen.  

Albanien blev omdannet til en stalinistisk inspireret, planøkonomisk stat med 

tvangsnationalisering af den private sektor og en kollektivisering af landbruget. I 1961 brød Hoxha 

imidlertid med Sovjetunionen, og han knyttede sig i stedet til Kina fra 1961- 1977. I perioden 1977-

1985 valgte Albanien dog at holde sig fuldstændigt isoleret fra omverdenen. Hoxhas styre var 

meget brutalt. Han opbyggede en personkult omkring sig og styrede landet fuldstændigt 

enevældigt. I forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 påbegyndtes en 

demokratisering af landet. Desuden indførtes der rejse- og religionsfrihed.    

Efter besøget i Bunk Art 1 kørte vi ud til lufthavnen for at tjekke bagagen ind. Hans og jeg kunne 

se, at vi havde en del lokal valuta til overs. Nogle af pengene brugte vi til at spise lidt aftensmad på 

en restaurant og drikke en øl, og resten af pengene blev brugt i den toldfri butik til at købe lidt 

chokolade og et par flasker fransk rødvin, der af en eller anden grund var billigere end albansk 

rødvin.  

Hjemturen gik som planlagt - først med fly til Kastrup og derefter med metro til Nørreport og 

natbus til Øverødvej.  

 

Konklusion 

 

Hvor har det har været en dejlig ferie! Hverken Hans eller jeg har nogensinde tidligere været i 

Albanien og Nordmakedonien, og vi er begge enige om, at det har været rigtigt spændende at lære 

to nye lande at kende. Kombinationen med at tage på udfordrende vandreture og at opleve to nye 

lande har fungeret rigtig godt. Humøret blandt alle turens deltagere har været højt hele tiden. Det 

har været utroligt hyggeligt at gå og sludre med de forskellige, mens vi har vandret af sted i den 

smukke natur. Vi, som ellers elsker at bo i telt, har nydt at bo på så forskellige hoteller undervejs. 

Det har været en oplevelse at bo både på så forskellige hoteller som det gamle kommunistpalads i 

Elbasan (1 nat), det dejlige, rolige hotel i landsbyen Voskopoja (2 nætter), det lækre karavaneserai 

hotel i Korce (1 nat), det moderne hotel i Ohrid (2 nætter) og det majestætiske Hotel Dynasti i 

Tirana (1 nat). Selve rejsen, som var betalt hjemmefra, var ret dyr, men alt var inkluderet, så vi har 

næsten ikke brugt nogen lommepenge undervejs. 

 


