MEER WETEN OVER

Albanië of het land van de Shiptaren

Vliegtuigreis met 10-daags programma in volpension
Deze reis is een concept van Femma-vrouwenreizen, vergund reisagentschap 6030
Data: van maandag 19 april 2021 tot woensdag 28 april 2021
Naar Albanië reizen in het voorjaar is heerlijk. Een zacht en mediterraan klimaat en de kalmte van het laagseizoen zijn grote
pluspunten.
Reisbegeleiding: Marina Fauconnier

Klaar voor een prachtige ontdekkingsreis?
Ga dan met ons mee naar een buurland van Griekenland, Macedonië en Montenegro: het relatief onbekende
Albanië.
Een land waar het toerisme nog authentiek is , en de bevolking met wat verwondering naar Westerse toeristen kijkt.
Niet te verwonderen, want het land werd door de communistische dictators, na WOII tot 1990, hermetisch
afgesloten van de buitenwereld.
In Albanië zie je nog overal sporen van dat communistisch verleden en vertellen de mensen beklijvende verhalen
Daarenboven is Albanië, al eeuwen, het toneel van alle soorten bezettingen.
Albanië is dan relatief klein, het landschap is er ongelooflijk divers: je laat de kust achter je en zit meteen in
oogstrelende bergen, en andersom. In Albanië kan je maar liefst 450 km schitterende kustlijn bewonderen. Het is
een ware streling voor het oog: prachtige baaien, azuurblauw water en witte stranden volgen elkaar op.
Er zijn wel honderd goede redenen om het prachtige en nog onbekende Albanië te leren kennen.
Albanië een prachtig land en een uniek programma!
Leestip: de werken van de Albanese schrijver : Ismail Kadare, overal te vinden in onze bibliotheken, schetsen een
mooi beeld van die tijd.

Programma
Dag 1
Vertrekdag! Een vlucht van ongeveer drie uur brengt ons naar de Albanese hoofdstad. Na een welkomstdrankje in de
luchthaven van Tirana vertrekken wij richting Shkodër (100 km, ongeveer 1u30 rijden)
We checken in in ons hotel, wandeling in het centrum van de stad en eventueel een bezoek aan het imposante
Marubi Fotomuseum dat ons inzicht geeft in de bewogen geschiedenis van Albanië.
Overnachting in Shkodër in Rozafa hotel (4*) of gelijkwaardig.
Dag 2
Na het ontbijt wandelen richting het meer van Shkodër (2 km voor wie een korte wandeling wil maken, 5 km voor
wie goed wil doorstappen, er kan ook vervoer voorzien worden voor wie niet wandelt), het grootste meer van de
Balkan. We maken er een boottrip (1h30) en lunchen heerlijk met zicht op het meer.
Na de lunch bezoeken we het Rozafa Kasteel. Het verhaal achter het kasteel is ontroerend, het panorama dat we
cadeau krijgen ronduit schitterend.
Terug in het centrum van Shkodër bezoeken we de kathedraal, waar we stilstaan bij het samenleven van alle religies
die Albanië rijk is.

1

Twee dames van de professionele dansgroep van Theater Migjeni van Shkodër leren ons een traditionele volksdans
aan.
Overnachting in Shkodër in Rozafa hotel (4*) of gelijkwaardig.
Dag 3
Op het programma van vandaag staat een boottocht die door de Bradt reisgids ‘One of the Great Boat Trips of the
World’ genoemd wordt.
We rijden verder naar Prizren (in Kosovo).
In het mooie historische Prizren proeven we de fijne combinatie van oud en nieuw. Je merkt dat er een hele waaier
aan talen gesproken wordt en voelt dat de jongeren bruisen van levenslust.
Overnachting in Prizren, Kosovo (Hotel Centrum Prizren 1&2, 4* of gelijkwaardig.
Dag 4
Vandaag keren we terug naar Shkodër. We brengen onze lunch en namiddag samen door met de vrouwen van
‘Hapat e lehte’ (Lichte voetstappen), een vrouwenorganisatie die hulp biedt aan vrouwen in nood, die vrouwen
informeert over hun rechten en hen sterker maakt via het opzetten van sociaal-economische projecten, ook in de
meer afgelegen rurale regio’s van het land. Onze Belgisch-Albanese gids fungeert eens te meer als tolk, dus we
kunnen volop ervaringen uitwisselen. We lunchen samen met hen in een gezellig restaurantje en bezoeken daarna
hun atelier en werkplaats. Laat in de namiddag vertrekken we naar Tirana (100 km, 1u30 min)
Overnachting in Tirana in Hotel Austria (4*) of gelijkwaardig.
Dag 5
Na het ontbijt bezoeken we de Albanese hoofdstad Tirana. Voor de lunch staat het Nationaal Museum en een
stadswandeling op het programma. De wandeling zetten we na de lunch verder. We bezoeken onder meer de
Pyramide, de levendige wijk Bllok, waar vroeger alleen partijbonzen mochten binnengaan en we maken gaandeweg
grondig kennis met Albanië tijdens het communisme en daarna.
Overnachting in Tirana in Hotel Austria (4*) of gelijkwaardig.
Dag 6
Wij laten Tirana achter ons en vetrekken zuidwaarts, naar Berat, de stad van 1000 ramen. We bezoeken eerst het
kasteel van Berat, dat eigenlijk een compleet kasteeldorp is en volledig geclassificeerd als UNESCO-werelderfgoed.
Daarna duiken we het Onufri Museum in en dineren heerlijk bij Restaurant Klea, middenin het kasteel.
Na de wandeling vertrekken we naar Vlorë, waar we overnachten aan een hotel aan de zee.
Overnachting in Vlorë, Hotel Bologna 4* of gelijkwaardig.
Dag 7
Vandaag maken we een heuse roadtrip. We rijden een heel eind, maar het prachtige panorama verveelt geen
seconde.
We vertrekken van Vlorë langs de Albanese Riviera. We maken een stop bij Parku Llogara. We eten in een klein dorp
in Qeparo waar we kunnen geniete van de zeelucht. Na de lunch zetten we onze trip verder langs de Albanese Riviera
met tussenstops voor een drankje of fotomoment. In de late namiddag komen we aan in kuststad Sarandë.
We gaan even flaneren op de promenade of op het strand.
Overnachting in Sarandë Hotel Muçobega 4* (privé strand) of gelijkwaardig.
Dag 8
In het programma hebben we vandaag een bezoek aan het Nationaal Park Butrint (20 km ten zuiden van de
Sarandë). Butrint heeft een archeologische, wetenschappelijke en toeristische waarde en is Unesco werelderfgoed.
De mozaïeken, de sporen van Grieksen en Romeinse bezettingen zijn zeer goed zichtbaar en het theater heeft iets
magisch.
Rond 16u30 vertrekken we naar Gjirokastër. Onderweg stoppen we aan het ongelooflijk mooie fenomeen Syri i
Kalter (Blauwe oog), een azuurblauwe waterbron middenin een bos.
’ s Avonds wachten 2 vrouwen voor ons in het hotel en maken we samen onze avondmaal.
Ze leren ons enkele geheimen van de traditionele Albanese keuken.
Overnachting in Gjirokaster in Hotel Kalemi 1&2 3* of Hotel Old Bazaar 1790 4* of gelijkwaardig.
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Dag 9
Wij vertrekken vroeg naar het kasteel van Gjirokastër. Het kasteel van Gjirokastër bereik je na een stevige klim door
de mooie kasseistraatjes van de eerste stadswijken. Je kan onderweg uitrusten op één van de prachtige kleine
pleintjes en er vallen heel wat Ottomaanse invloeden te bewonderen. Wees niet verbaasd als inwoners je tijdens je
wandeling bij hen thuis uitnodigen om iets te drinken of eten, ze doen dit niet omdat ze iets van je willen, maar
omdat vrijgevigheid en gastvrijheid er bij hen ingebakken zit.
Onderweg naar het hotel bezoeken wij ook het huis van schrijver Ismail Kadare en dictator Enver Hoxha.
We maken een tussenstop in Durrës, de tweede grootste stad van het land en de grootste haven. Wij bezoeken het
Museum van Antiquiteit en het Amfitheater en lunchen er op een terras vlak aan zee.
Overnachting in Tirana in Hotel Austria (4*) of gelijkwaardig .
Dag 10
Bezoek aan de markt in Tirana.
Vrije tijd (afhankelijk van de vluchturen kunnen we in de voormiddag naar Dajti Berg gaan of vrije tijd hebben om te
wandelen en/of te shoppen.
Vertrek richting luchthaven Moeder Theresa van Tirana. Afscheid van een mooie reis.
Het programma is richtinggevend. Dagprogramma’s of onderdelen ervan kunnen ter plaatse door de Femmabegeleidster in samenspraak met de plaatselijke gids verschoven of gewisseld worden. Ze zal altijd handelen in
het belang van de groep en de kwaliteit van de reis. iedereen met een normale conditie kan deze reis aan. Deze
stad wordt op sommige dagen te voet verkend, dit om maximaal kennis te maken met deze prachtige stad.

Praktisch
PRIJS

€ 1770

in tweepersoonskamer (*),

Toeslag single: + € 220 (slechts 4 beschikbaar)
(*) Geen kamergenoot en toch graag een kamer delen? Geen nood: er zijn nog vrouwen die dit wensen. Het
volstaat op je aanmeldingsformulier aan te duiden dat je een tweepersoonskamer (twin = aparte bedden)
wil. Dit is één van de troeven van onze Femma-Vrouwenreizen.
DEELNEMERS
Minimum aantal deelnemers: 15
Bovenstaande prijs is berekend op een minimum van 15 deelnemers.
INBEGREPEN IN DE PRIJS
 vliegtuigtickets
 hotels 4* (behalve 1 maal 3*)
 alle maaltijden
 binnenlandse transfers met autocar met airco
 inkom voor musea en bezienswaardigheden
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dansworkshop traditionele volksdans
Kookworkshop in Gjirokastër
Nederlandstalige plaatselijke gids
Ervaren, enthousiaste Femma reisbegeleidster vanop de luchthaven
Annualtieverzekering
Garantiefondsreizen
BTW

TE VOORZIENE KOSTEN
 Dranken en persoonlijke uitgaven
 Niet vermelde bezoeken
 Fooien (wordt later meegedeeld)
NODIGE FORMALITEITEN
- een geldige Belgische identiteitskaart volstaat, nog drie maand geldig na thuiskomst.
VERZEKERINGEN
Annulaties:
Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.
Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande
percentages voor de terugbetaling.
Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert
 Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom
 Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom
 Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom
 Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom
 Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom
Indien je niet komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom
Kunt u een beroep doen op een annulatieverzekering ?
Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV.
Via die verzekering kunt u in veel gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor een
vergoeding door DVV zijn o.a. dat het moet gaan om een geldige annulatiereden. Voor meer informatie, zie
Verzekeringen.
Verzekeringen:
 Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen (DVV-C11/1520.250/02-B).
 Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en strafrechtelijke borgstelling
is inbegrepen (DVV-polis C-15/0182.700/00-B). Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan je op
aanvraag bezorgd worden.
 Voor medische hulp of hospitalisatie in het buitenland kan je bijstand krijgen via de verzekering
Eurocross/World Assistance. Vergeet niet je aansluitingskaartje mee te nemen. Bij je eigen mutualiteit kan je
de voorwaarden en te volgen procedure aanvragen.
 Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art.36 van de wet van
01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97, een verzekeringscontract afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij DVV verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de
reis in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
Je kan zelf een reisbijstandsverzekering afsluiten via je eigen verzekeringsmaatschappij. Vergeet de nodige
informatie i.v.m. deze verzekering niet mee te nemen.
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FEMMAREIZEN
Femma-Vrouwenreizen maakt integraal deel uit van de werking van Femma. Femma kiest bestemmingen met een
meerwaarde op cultureel vlak, met respect voor de natuur en voor het leven van de mensen ter plaatse. Dat alles
vanuit een vrouwelijke invalshoek bekeken wordt is evident. Gehuwd, alleenstaand, jong of minder jong? De
meesten vrouwen delen een kamer met een reisgenote, zelfs als ze niemand kennen.
Een goede reisbegeleiding is voor Femma belangrijk. Voor Femma is dit een vorm van vrijwilligerswerk. De vrijwillige,
onbezoldigde inzet, de ervaring en de kennis van de begeleidster garanderen inzet en gedrevenheid. Bij het vertrek
wacht ze je op, helpt bij formaliteiten en gidst je door deze prachtige stad. Zij zorgt voor een vertaling waar nodig.
ZIN OM MEE TE GAAN? HOE INSCHRIJVEN? Je kan inschrijven via onze website www.femma.be of via telefoon
02/246.51.15. Op onze website kan je het reisprogramma vinden, zo weet je alvast wat je mag verwachten. Hou voor
je boeking alvast je identiteitskaart en Femma-lidkaart klaar. We ontvangen graag je contactgegevens (officiële naam,
rijksregisternummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer) om je vlot te kunnen bereiken.
Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betalingsgegevens om het voorschot en het saldo te
betalen. Ongeveer 2 weken voor de reis ontvang je een brief met de laatste mededelingen.

Vergund reisagentschap 6030
“Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen en zijn
voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht ter waarde van 10.000 euro. Deze borgtocht kan enkel worden aangewend
op versturen van een aangetekende zending van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning aan de Directeur-generaal van het
Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel”.
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