Programma Wandelen in de Albanese Alpen
Dag 1: woensdag 29 mei
Transfer Tirana Airport naar Shkodra
We vertrekken uit Amsterdam Schiphol om 18:55 uur en landen op Luchthaven Moeder Teresa in
Tirana om 21:30 uur. Daar worden we opgehaald voor de transfer (± 1:30 uur) naar Shkodra.
Overnachting en diner in Hotel Rose Garden.
Dag 2: donderdag 30 mei
Lezhe – Koman – Fierze (veerboot) – Prizeren (Kosovo)
Ontbijt in Hotel Rose Garden. De reis gaat verder per minibus in de richting van Komani meer, via Milot –
Mjede – Koman. In Koman zetten we de reis voort per veerboot richting Fierze. Het meer/ stuwdam is
aangelegd t.b.v. de Komani-Hydrocentrale, de reis duurt ongeveer 2,5 uur.
Daarna zetten we de reis voort richting Gjakova, een stadje in het aangrenzende land Kosovo. We
bezoeken de winkelstraat en de markt in het centrum van de stad. Lunchen in Gjakova. Daarna vertrekken
we richting het oud stadje Prizeren. Overnachten en dineren in Prizeren.
Dag 3: vrijdag 31 mei

Prizeren – Deçan - Doberdol (2400 m boven de zeespiegel)

Ontbijt in Prizeren. Vervolgens gaan we met een minibus naar Rrasa e Rupes bij het dorpje
Deçan, startpunt van onze wandeling. Onder begeleiding van onze lokale gids beginnen we onze
bergwandeling langs prachtige alpenweiden, kleine gletsjermeren en sparrenbossen richting
Gjeravica (de hoogste berg van Kosovo), Kollata (de hoogste top van Montenegro) en het
Jezerca-top. We passeren de grenzen bij het drielanden punt (Kosovo-Montenegro-Albanië) en
dalen langzaam richting het bergdorpje Doberdol (duur 5 - 6 uur). De lunch wordt geregeld en

bestaat uit een lunchpakket. We bereiken Doberdol en worden ondergebracht in de herdershutten van
herder Sali Vatnika. Diner en overnachting in Doberdol.
Dag 4: zaterdag 1 juni
Doberdol - Cerem (860 m boven de zeespiegel)
Ontbijt in de bergen van Doberdolit. Onder begeleiding van de lokale gids, lopen we via het dorpje
Koshutice, Koshutices- pas, Vranica- pas richting het bergdorpje Cerem (duur 5 uur). Dineren en

overnachting in Cerem in de herberg van gastheer Kujtim Goci.

Dag 5 zondag 2 juni
Cerem – Valbona (860 m boven de zeespiegel)
Ontbijt in de bergen van Cerem. Onder begeleiding van de lokale gids, lopen we richting Valbona (duur 6
tot 7 uur). Accommodatie en overnachting in Valbona, hotel "Margjeka" Sheriff Margjeka.
Dag 6 maandag 3 juni
Valbona – Rrogan – Valbona pas (1950 m bzs) – Theth (750 m bzs)
Ontbijt in hotel Margjekaj. We starten onze wandeling richting het dorpje Theth (duur 6 tot 7 uur). Onze
route gaat door het dorpje Rrogam, via de Valbona-pas naar Theth. Onderweg zullen we een pauze
inlassen om te lunchen (lunchpakket wordt verzorgd door hotel Margjekaj). Dineren en overnachten
zullen we in Theth in de herberg van gastheer Petrit Gjecaj.
Dag 7 dinsdag 4 juni
Theth – Thora pas (1830 m) – Boge – Shkodra
Ontbijten in Theth. Van Theth zetten we onze reis per minibus voort richting Shkodra, we rijden door het
prachtige landschap van de T’thores-pas, Boga en andere dorpen. We komen in Shkodra aan waar we ook
gaan overnachten. Na de lunchen brengen we een bezoek aan het Muzeum Marubi en wandelen door de
winkelstraat in het centrum van Shkodra. We dineren een traditioneel rectoraat. We overnachten in Hotel
Rose Garden.
Dag 8 woensdag 5 juni
Shkodra – Tirane – Amsterdam
Vroeg ontbijten, uitchecken, daarna vertrekken we richting Tirana (duur ongeveer 1,5 uur), waar we de
belangrijkste bezienswaardigheden in de hoofdstad zullen bezoeken. We dineren in een van de vele
restaurants in de hoofdstad.
Om ± 18:55 uur transfer naar Luchthaven Moeder Tereza, vlucht om 22:15 uur, aankomst op Schiphol,
Amsterdam om 1:05 uur

