Vermeylenfondsreis naar Albanië van 1 tot 9 april 2018

Wanneer we denken aan Albanië, associëren we dit niet onmiddellijk met cultuur en
toerisme. Het kleine Balkanland aan de Adriatische Zee herbergt echter een groot cultureel
erfgoed. Albanië kende een turbulent verleden en werd meer dan eens onder de voet
gelopen. Machtige veroveraars waren de Macedoniërs, de Romeinen, de Bulgaren, de
Byzantijnen en de Turken.
Het land telt talrijke maar weinig gekende archeologische vindplaatsen die getuigen van
deze woelige geschiedenis. We treffen er onder meer Grieks-Romeinse sites zoals
Apollonia en Butrint, Byzantijnse kloosters in Ardenica en Mesopotami, en Osmaanse
‘museumsteden’ zoals Berat en Gjirokastër.

PROGRAMMA
Zondag 1 april: Thuis - Brussel – Tirana
Transfer naar Zaventem waar we onze vlucht nemen met Austrian Airlines (via Wenen) . We komen
kort na de middag aan in Tirana, de jonge en onbekende hoofdstad van Albanië. Via een
stadsrondrit snuiven we de sfeer op. We bezoeken het door Italiaanse architecten ontworpen,
megalomane Skanderbegplein met de aangrenzende 18de eeuwse Ethem Bey moskee (met
uitzonderlijke muurschilderingen) en de horlogetoren uit 1820. Eveneens in het centrum ontdekken
we al wandelend de enige zichtbare Romeinse restant in de hoofdstad, de ’Tirana mozaïek’, een
vroegchristelijke basilicavloer. Vandaar gaat het naar de ‘Kapllan Pasha Turbe’, het mausoleum van
een Bektashi heilige. Als afsluiter bezoeken we het bescheiden Archeologisch Museum, dat men
vermoedelijk speciaal voor ons zal open houden. Daarna rijden we door naar ons hotel in Tirana
zelf, voor avondmaal en overnachting.

Maandag 2 april: Tirana – Kruja – Lezha - Shkodra
Na ons ontbijt, vertrekken we noordwaarts, richting Shkodra, de oude Illyrische hoofdstad uit de
3de eeuw v. C. Op weg naar Shkodra houden we eerst halt in Kruja, de historische hoofdstad van
de 15de eeuwse nationale held Skanderbeg. We bezoeken er de citadel met het Skanderbegmuseum, het etnografisch museum en de ‘Bektashi teqe’, een heilige plaats voor de leden van deze
‘vierde religie’ in Albanië. We houden nadien een korte stop in Lezha, waar het mausoleum van
Skanderbeg staat. In Shkodra zelf gaat onze aandacht vooreerst naar het Rozafa kasteel waar nog
sporen uit de vroege Illyrische periode zichtbaar zijn, naast de thans grotendeels Venetiaans en
Ottomaanse overblijfselen. In de benedenstad zijn zowel de Loden Moskee als de Ebu Bekr Moskee
getuigen van de Ottomaanse hoogdagen. Het eveneens
Ottomaanse Oso Kuka huis, thans historisch en etnografisch
museum, geeft ons een idee van de 19de eeuwse
huisarchitectuur, terwijl de Marubi fotocollectie ons het leven
van de gewone Albanees tijdens de 19de en vroege 20ste eeuw
in herinnering brengt. We sluiten de dag af met een korte
stadswandeling. We rijden naar ons hotel in Shkodra waar we
avondmaal en overnachting genieten.

Dinsdag 3 april: Shkodra - Durrës
Na ontbijt vertrekken we zuidwaarts richting Durrës. Deze bloeiende
Romeinse en Byzantijnse havenstad, vertrekplaats van de ‘Via Egnatia’ naar
Constantinopel, herbergt nog enkele interessante overblijfselen uit haar rijke
verleden: het Romeinse amfitheater en de Byzantijnse stadsmuren met
ingebouwde kapel. De bijna onmiddellijk na de Turkse verovering gebouwde
Fatih Moskee herinnert dan weer aan de Islamitische periode, terwijl een
(mogelijke) bezichtiging van het paleis van koning Zog ons de geboorte van het
onafhankelijke Albanië (begin 20ste eeuw) in herinnering brengt. Avondmaal
en overnachting in ons hotel te Durrës.
Woensdag 4 april: Durrës – Ardenica – Apollonia - Vlora
Na ons ontbijt vertrekken we verder zuidwaarts, richting Vlora. Onderweg houden we halt bij het
15de eeuwse orthodoxe klooster van Ardenica (met muurschilderingen en iconostasis uit de 17de
eeuw) en bij de antieke site van Apollonia (Illyrisch-Romeins-Byzantijns), één der grootste sites van
Albanië. In Vlora, waar we overnachten, vinden we nog tijd voor een bezoek aan de Muradi
Moskee, een mogelijk ontwerp van de grote Sinan, en aan het originele Museum van de
Onafhankelijkheid. Avondmaal en overnachting in Vlora.

Donderdag 5 april: Vlora - Saranda
We reizen verder zuidwaarts langs de gekende Llogara pas, van waaruit we een adembenemend
zicht op de Ionische Zee hebben. We bereiken Saranda, waar een vroegchristelijke basilica met
uitzonderlijke vloermozaïek ons opwacht. We vervolledigen de dag met een bezoek aan Butrint, de
belangrijkste antieke site uit Albanië met archeologische getuigenissen uit een periode van bijna
2000 jaar (Grieks-Romeins, vroeg-Christelijk, Byzantijns en Venetiaans). We overnachten in Saranda.
Vrijdag 6 april: Gjirokastra – Delvina – Mesopotami - Gjirokastra
Na ons ontbijtbuffet rijden we terug het binnenland in, richting
de Ottomaanse ‘museumstad’ Gjirokastra. We bezoeken er het
kasteel, de oude Bazaar en het geboortehuis van Enver Hoxha,
nu Etnografisch museum. Een wandeling door de stad om de
totaalsfeer op te snuiven, vervolledigt ons beeld. Op onze rit
lassen we een drietal kleinere stops in: de Rusan Moskee in
Delvina, de Byzantijnse Sint-Nicolaskerk in Mesopotami en de
antieke site Phoinike. We overnachten in Gjirokastra.

Zaterdag 7 april: Tepelena – Byllis – Berati
Na ons ontbijt rijden we terug naar het noorden en houden eerst halt in Tepelena, waar we het
tweede kasteel van de 19de eeuwse despoot/gouverneur Ali Pasha aandoen. Nadien rijden we
verder naar de antieke site van Byllis (Illyrisch-Romeins-Byzantijns). De dag wordt bekroond met
die andere Ottomaanse ‘museumstad’, Berati. We genieten van het sfeervolle stadje en bezoeken
het kasteel met zijn verschillende monumenten zoals het Onufri Museum en de Heilige
Drievuldigheidskerk. Onufri is de belangrijkste 16de eeuwse iconenschilder uit Albanië. In de stad is
er de Koningsmoskee, de Vrijgezellenmoskee en de Loden moskee, naast het Etnografisch Museum
en de christelijke Gorica-wijk met de Sint-Thomaskerk, die mogelijk reeds vandaag, en verder deels
morgen worden bezocht. We overnachten in Berati.

Zondag 8 april: Berati - Tirana
Ontbijtbuffet. Vooraleer terug te keren naar Tirana, voltooien we
ons bezoek aan Berati met de overgebleven monumenten. In
Tirana eindigen we met een bezoek aan het Nationaal Historisch
Museum, waar vele belangrijke vondsten uit alle door ons bezochte
sites zijn samengebracht. De tijd die ons nog rest, kan besteed
worden aan genieten, winkelen en vrije stadsverkenning. Nog een
laatste afscheidsdiner bekroont deze reis. We overnachten in
Tirana.
Maandag 9 april: Tirana – Brussel - thuis
Na ons ontbijt genieten we nog wat vrije tijd in het hotel. Een middagvlucht brengt ons terug naar
Brussel. Transfer naar huis.

Prijs per persoon:
€ 1495,00
Single toeslag: € 210,00 p.p.
Inbegrepen in de prijs:
• thuisophaling
• Vluchten: Brussel – Tirana – Brussel met Austrian Airlines
• Lokaal transport gedurende de volledige reis met luxe touringcar
• 8 overnachtingen in ***/**** hotels op basis van kamer en ontbijt
• 8 avondmalen en 7 middagmalen
• Alle vermelde uitstappen, bezoeken en ingangtickets zoals in het programma
• Ervaren Nederlandstalige gids gedurende de volledige reis
• BTW, huidige taksen & garantiefonds
Niet inbegrepen in de prijs:
• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij de maaltijden
• Lunch dag 1 & 9
• Annulatie- & Bijstandsverzekering (+/- € 15)
Vluchten
01/04

BRU – Wenen
Wenen – Tirana

10h20 – 12h05
12h45 – 14h20

09/04

Tirana – Wenen
Wenen – BRU

15h05 – 16h45
17h30 – 19h15

Inschrijvingen en inlichtingen:
Vermeylenfonds, t.a.v. Johan Notte, Tolhuislaan 88, 9000 Gent – tel.: (03)541 81 23 of gsm:
(0476)50 93 83 – johan.notte@telenet.be. Bij inschrijving zijn de volgende gegevens
noodzakelijk: naam en voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart), adres, telefoon- en ev
gsm-nummer. Ook vermelden indien men een éénpersoonskamer zou nemen. De
geboortedatum is nodig indien men via het Vermeylenfonds de bijstands- en
annulatieverzekering neemt. Gelieve dus ook mee te delen indien je die verzekering neemt.
De inschrijving is definitief na storting van een voorschot van 500,00 euro per persoon op
rekeningnummer BE50 0011 2745 2218 van het Vermeylenfonds, Tolhuislaan 88, 9000 Gent met
vermelding ‘voorschot Albanië’.

