
 
På tværs af De Albanske Alper fra Thethi til Valbona 

 

Specialrejse i Albanien 26. september 2020 - 3. oktober 2020 
 

 
Den lille, smukke kirke i landsbyen Thethi i de Albanske Alper fungerede som hospital under kommuniststyret. 
 

Albanien var, indtil for ganske nyligt, et af Europas mest lukkede og forarmede lande. Det 
autentiske land på Balkanhalvøens adriaterhavskyst har nu åbenbaret en sand skattekiste af 
kulturelle og ikke mindst naturmæssige oplevelser, som indbyder til aktiv ferie. 
 
Vores oplevelse af Albanien og det albanske folk er yderst positiv, og der hersker mange steder 
en stemning af østens mystik på trods af, at vi er tættere på Italien og Grækenland end på Tyrkiet. 
 
Vi har tilrettelagt en spændende vandrerejse i den nordlige del af Albanien, hvor vi med udgangs-
punkt i de to små landsbyer Thethi og Valbona går på opdagelse i De Albanske Alper, som ligger 
meget isoleret i den nordøstligste del af Albanien grænsende op til Montenegro og Kosovo. 
 
Det absolutte højdepunkt er, når vi vandrer fra Thethi over det skovklædte Valbonapas til 
Valbonadalen, hvorfra vi har de smukkeste udsigter til de majestætiske bjerge. Herfra har vi en 
meget smuk vandring op til en gammel hyrdebolig for foden af de smukke og barske bjergtoppe. 
 
Vi får også en spændende indsigt i det barske daglige liv i de isolerede dale. 
 
På vejen retur fra Valbona sejler vi på den smukke Koman Lake og vi besøger en af Albaniens 
ældste byer Shkodra, som har rødder tilbage til 400 f.Kr. og siden haft en dramatisk historie med 
indflydelse fra både Romerriget, Serbien, Venedig og senest Osmannerriget.  
 
Rejsen kan kombineres med vores vandrerejse i Montenegro som starter den 19. september. 
 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug og DVL-rejseleder Kirsten Brandt 
og afrejsen er garanteret fra kun 6 deltagere.  
 
Velkommen til Albanien 
Jan Tvernø - jantvernoe.dk 
Indehaver af Balkanrejser  
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 

https://jantvernoe.dk/
https://tvernoetravelgroup.dk/


Lørdag den 26. september 2020 
Afrejse fra Danmark - Ankomst til Podgorica og videre til Shkodra 

 

Vi flyver fra Kastrup til Montenegros lille hovedstad Podgorica, 
som var kendt under navnet Titograd, da Montenegro var en 
del af nu hedengangne Jugoslavien.  
 
Podgorica ligger tæt på Albaniens nordlige grænse og vores 
udgangspunkt den historiske by Shkodra. 
 
Flyplan følger.  
Hotel Tradita eller tilsvarende i Shkodra (-/-/A) 
  

Søndag den 27. september 2020 
Byvandring i Shkodra og transport til landsbyen Thethi med walkabout  

 

Shkodra blev grundlagt så tidligt som 400 f.Kr. af en Illyrisk 
stamme og har siden, pga. den strategisk vigtige beliggenhed, 
levet en omtumlet tilværelse med besættelse af både romere, 
venezianere, serbere og senest ottomanerne.  
 
De mange forskellige kulturer har selvfølgelig sat sit præg på 
byen, hvilket vi oplever på en hurtig byvandring, før vi sætter 
kursen med landsbyen Thethi i De Albanske Alper. 
 
Efter denne introduktion til Albanien kører vi gennem det 
smukke bjergrige landskab i det nordligste Albanien til den lille 
isolerede landsby Thethi.  
 
Fremme i Thethi spiser vi frokost og bruger eftermiddagen på 
en slentretur gennem den udstrakte landsby med den lille kirke, 
der under kommunismen fungerede som landsbyhospital og 
som praktisk talt er nabo til vores guesthouse. 
Polia Guesthouse eller tilsvarende i Thethi (M/F/A) 
 

 
 

 

 

Mandag den 28. september 2020 
Vandring gennem kløfter til landsbyen Nderlysa og den blå sø 

 

Vi har en smuk dagsvandring foran os, når vi vandrer fra Thethi 
mod landsbyen Nderlysa og den lille blå sø i nabodalen. 
 
Fra vores guesthouse følger vi floden gennem kløften mod et 
lille vandfald. På vejen kan vi være heldige at støde på den 
lokale hjemmebrænder, som gerne lader os smage sin rakija. 
 
Vi ankommer til den lille landsby Nderlysa og fortsætter lidt op i 
terrænet til den blå sø, hvor vi holder en pause, før vi returnerer 
til Nderlysa og en velfortjent frokost. 
 
Efter frokost vandrer vi ad den smalle grusvej tilbage til Thethi. 
 

 600m 
 

600m  6 timer 

Polia Guesthouse eller tilsvarende i Thethi (M/F/A) 

 
 

 

 

Tirsdag den 29. september 2020 
Vandring over det skovklædte Valbonapas til Valbonadalen 

 

Rejsens ”kongeetape” venter os, når vi forlader Thethdalen, 
krydser bjergkammen i Valbonapasset, og vandrer ned i den 
smukke Valbonadal. 
 
Vi har valgt at starte med en transfer til et højere beliggende 
startpunkt, så vandringen bliver lidt kortere og med færre 
højdemeter, ligesom vi bliver hentet lidt oppe af bjerget, når vi 
ankommer til Valbonadalen. 

 

 
 



 
Vandringen foregår mest på grus/skovstier i skiftevis åbent 
landskab og skyggefuld skov. På vej mod passet ligger der en 
lille café, hvor vi kan hvile lidt ud inden det sidste stykke mod 
passet.  
 
Vores bagage bliver transporteret på heste over passet, så vi 
blot skal nyde turen på tværs af De Albanske Alper. 
 

 600m 
 

600m  7 timer 

Hotel Margjeka eller tilsvarende i Valbona (M/F/A) 
 

 

 

 

Onsdag den 30. september 2020 
Let dag med to vandreture i Valbonadalen 

 

Efter et par relativt hårde vandredage har vi en let dag med frit 
valg mellem blot at slappe af med smukke udsigter fra vores 
hotel i Valbonadalen eller deltage i en eller begge dagens lette 
vandreture af et par timers varighed hver. 
 
Formiddagens vandretur går til et nærliggende vandfald og 
eftermiddagens vandretur går til en gammel vandmølle og en 
lille sø. Vandreturene går i hver sin retning i Valbonadalen. 
 
Frokosten serveres på hotellet mellem vandringerne. 
 

 200m  200m  2+3 timer 

Hotel Margjeka eller tilsvarende i Valbona (M/F/A) 
 

 

Torsdag den 1. oktober 2020 
Vandring ad hyrdestier i De Albanske Alper 

 

Måske den smukkeste dag på vores rejse i De Albanske Alper 
venter os, når vi krydser dalen og vandrer mod den meget lille 
landsby Kukaj, som blot består af et par huse og en lille café. 
 
Vandreturen bringer os gennem en dal, indtil vi går gennem 
skiftevis skov og åbent terræn med smukke udsigter til de stejle 
bjergtinder, der omgiver os på alle sider. 
 
Når vi er oppe i det alpine terræn, ankommer vi til en lille 
hyrdebolig, som pludselig dukker op i en lavning i terrænet. Her 
kan vi slappe af, spise vores medbragte frokost og ikke mindst 
nyde udsigten før vi returnerer til Kukaj og Valbonadalen.  
 

 400m  400m  6 timer 

Hotel Margjeka eller tilsvarende i Valbona (M/F/A) 

 

 
 

 

Fredag den 2. oktober 2020 
Fra Valbona med færge gennem Drinkløften til Koman og Shkodra 

 

Vores rejse er ved at være overstået, men vi har endnu en 
smuk naturoplevelse til gode. Vi forlader Valbona midt på 
formiddagen og kører til det lille færgeleje i Fierza, hvorfra vi 
sejler i et par timer gennem den smukke Drinkløft til Koman. 
 
Kløften blev oversvømmet, da man byggede dæmningen ved 
Koman i 1985. Det er en ganske spektakulær sejltur, hvor man 
til tider føler sig hensat til de norske fjorde. 
 
Vel fremme i Koman kører vi direkte til Shkodra. 
Hotel Tradita eller tilsvarende i Shkodra (M/F/A) 
 
 
 
 

 
 

 
 



Lørdag den 3. oktober 2020 
Kopliku Winery og afrejse fra Podgorica eller forlængelse 

 

Vi kører fra Shkodra mod Montenegros hovedstad Podgorica, 
og besøger undervejs hæderkronede Kopliku Winery, hvor vi 
får en rundvisning og smager på nogle af vinene. 
  
Vi flyver til Kastrup fra Podgorica midt på eftermiddagen. 
 
Ønsker du at forlænge din rejse i Albanien eller Montenegro, 
kan det selvfølgelig sagtens lade sig gøre. Flyplan følger.  
(M/-/-) 
 

 

Priser, betingelser og vilkår for rejsen 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i 
Dansk Vandrelaug for at deltage. Se kontingent på www.dvl.dk  
 
Vandreturene ledes af Balkanrejsers lokale guider. 
 
Rejsens pris pr. person:*1  
DKK 9.995 + fly ca. DKK 2.800 ved minimum 6 deltagere excl. rejseleder  
(Fremsøgt flypris i december 2019 - Kan ændres)

  

Enkeltværelsetillæg: DKK 995  
 
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen 
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene. 
 
Tilmelding og programspørgsmål: 
DVL-rejseleder Kirsten Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17 
Balkanrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16 
 
Prisen inkluderer: 
- Landtransport og transfers jf. program 
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende standard)  
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic) 
- Lokale skatter, entréer og guider til seværdigheder og aktiviteter jf. program  
- Dansk rejseleder 
- Lokale guider 
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- International flybillet*1 
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring *2 
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag*3 
- Ikke nævnte måltider 
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen 
 
Praktiske oplysninger: 
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Montenegro og Albanien 
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse 
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Balkanrejser for korrekte bookinger 
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen 
- Rejsen gennemføres ved minimum seks tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 20 
- Deltagelse foregår på egen risiko  

_____________________________________________________ 
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser. 

 
*1 - Tvernø Travel Group inkluderer ikke flybilletten for fleksibilitetens skyld. Det gør det lettere at garantere rejsen ved få 
tilmeldte, ligesom det er lettere at arrangere individuelle forlængelser. Det er desuden lettere at arrangere afrejse fra 
eksempelvis Aalborg, Billund eller Hamborg.  
 
Forudsætningsændringer som valutakurser, ændrede skatter og afgifter samt oliepriser kan medføre ændret pris til 
efterfakturering jf. Lov om pakkerejser. 
 

*2 - Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning. 
 

*3 - Det er kutyme at give drikkepenge i Albanien. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer. 

http://www.dvl.dk/
mailto:ki6akwb@gmail.com
mailto:jt@tt-group.dk


Balkanrejser, Tvernø Travel Group, og Jan Tvernø 
 

Tvernø Travel Group drejer til venstre, hvor andre kører lige ud! 
 
Tvernø Travel Group arrangerer rejser med kant til en masse 
spændende lande rundt om i verden, som vi selv har en stærk 
fascination af i primært Sydamerika, Langs Silkevejen og på Balkan. 
 
Jeg kom i 2007 hjem fra en rejse i Peru med en idé. Ideen hed Happy 
Lama Travel og gik ud på at arrangere individuelle rejser i Peru på en 
måde, så den rejsende selv havde maksimal indflydelse på rejsens 
indhold, varighed og budget. 
 
Det har udviklet sig siden opstarten i 2007 og vi arrangerer nu rejser i 
ca. 55 lande og territorier efter samme fleksible model med fire 
specialiserede rejsebrands - All Exclusive Travel, Balkanrejser, 
Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. Alle fire rejsebrands er 
registreret i Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940. 
 
Tvernø Travel Group er stadig og skal altid være en stærkt 
passionsdrevet virksomhed. 
 
Tvernø Travel Groups eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, som selv 
har rejst indgående i ca. 55 lande, lægger stor vægt på personligt at 
have researchet de valgte destinationer og er derfor meget på farten 
for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et omfattende professionelt 
netværk i ca. 70 lande. 
 
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman, 
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea 
Mongoliet, Surinam, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien, 
Nagorno-Karabakh, Albanien, Montenegro, Moldova og Sri Lanka. 
 
Balkanrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i 
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940. 
 
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk  
 

 

 

 

Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk 
 

 

 

 

 

 
Jan Tvernø ved Persepolis i Iran 

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser 
som tager dig ”Off the beaten track” til 
steder som ikke udbydes hos traditionelt 
tænkende rejsebureauer. 
 
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk  

http://www.tt-group.dk/
http://www.jantvernoe.dk/
http://www.jantvernoe.dk/

