PROGRAM: VANDRING I SÖDRA ALBANIEN
7 frukostar, 4 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Dhermi
Middag
Vi flyger till Albaniens huvudstad Tirana och tar oss därifrån vidare till Dhermi med buss.
Incheckning på vårt hotell och kanske ett första bad i Medelhavet innan kvällens
välkomstmiddag.

Dag 2

Vandring till Gjipe Beach
Frukost, lunch, middag
Efter en stadig frukost på terrassen börjar vi vandringsveckan direkt från hotellet. Vi följer
stranden sydöst och sedan genom skogen upp till St Theodors kloster, som härstammar från
1300-talet. Härifrån går vi sedan utför mot Gjipe Beach, en av de mer avlägsna stränderna
längs den Albanska Rivieran, känd för sitt kristallklara vatten. Efter ett picknickstopp och ett

Detta program uppdaterades senast 02. oktober 2020, 11:55
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/vandring-i-sodra-albanien/

svalkande bad fortsätter vi uppåt genom Gjipe-ravinen, där vi bjuds på flera fina utsikter
över ravinen och havet. Kort transfer tillbaka till hotellet och gemensam middag på kvällen.

Dag 3

Vandring till St Andre Bay
Frukost, lunch, middag
Idag åker vi istället norrut en kort bit. Härifrån vandrar vi längs kustlinjen med havet på
näthinnan. Takten är skön längs den släta stigen med sina små höjdskillnader. Så småningom
når vi fram till St Andre bukten och dess undangömda strand. Här stoppar vi för lunch och
bad, innan vi blir upphämtade med båt för tillbakafärd till hotellet. På kvällen går vi till en av
grannrestaurangerna och testar på deras fiskmeny.

Dag 4

Vandring från Llogora-passet till Qafa e Telle
Frukost, lunch
Buss upp till Llogora-passet på 1027 möh, cirka 35 minuter. Vi får en sval och skön start i
skogen, i skuggan från solen. Efter ett par timmar öppnar det upp sig och vi når Qafa e Telle
på 1440 meters höjd. Här stannar vi för picknick i det gröna och det är bara att njuta av
havet nedanför oss och de mäktig bergen i bakgrunden. Vi följer sedan en grusväg tillbaka
ner till passet där vi belönar oss med en uppfriskande dryck innan vi hoppar på bussen
tillbaka till hotellet. Middag på egen hand ikväll för att få botanisera i byns restaurangutbud.

Dag 5

Vandring från Jale Beach till Himare
Frukost, middag
Efter utcheckning från Dhermi åker vi buss söderut cirka 30 minuter där vi blir avsläppta vid
Jala Beach. Härifrån går vi till Himare, en promenad som bjuder på en liten annan vy av
området. Vi går en bit in från strandlinjen och passerar stränder, byar och kanske en och
annan hord av getter. I mysiga Livadh tar vi ett badstopp innan vi fortsätter fram till vårt
hotell där vi checkar in för resten av veckan. Fri lunch och gemensam middag på hotellet på
kvällen.

Dag 6

Vandring Qeparo och Kudhes
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Frukost, lunch
Idag gör vi veckans längsta vandring. Vi åker buss söderut cirka 40 minuter till den lilla byn
Qeparo. Härifrån följer vi en grusväg bland olivträden in mot bergen och upp till den
charmiga lilla bergsbyn Kudhes. Vi följer den stenlagda gatan genom byn och njuter av de
vackert efterhållna stenhusen innan vi viker av på en mindre stig som leder oss tillbaka ner
mot kusten. Vi tar picknick på fälten med havet framför oss och bergen i ryggen. På kvällen
blir det tillfälle att utforska Himaras restauranger på egen hand.

Dag 7

Vilodag i Himara
Frukost, middag
En dag för att njuta på stranden eller kanske ta bussen till Saranda för ett besök. På kvällen
möts vi upp för en gemensam avskedsmiddag på byn.

Dag 8

Farväl till vandringsresan i Albanien
Frukost
Frukost och transfer till Tirana flygplats.
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