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8 dager : 6. - 13. oktober 2018 

- med hovedstaden 

Tirana! 

- eget charterfly! 

Albania har vært regnet som en av Europas siste 
utposter, men er blitt mer og mer tilgjengelig som 
reisemål og turistland gjennom de siste år. Klart, 
alle trenger inntekter - og mange er nysgjerrige på 
dette landet hvor tiden på mange måter har stått 
stille. Vi har laget en interessant reise - bli med! 

Påstigningsruter med buss fra Hovden/Setesdal, 

Stavanger/Flekkefjord, Lista/Vanse/Lyngdal og fra Grenland/

Kragerø frem til/fra Kristiansand Lufthavn Kjevik! 



Dag 1, lørdag 6. oktober 2018 : Påstig-
ning fra en rekke steder (se baksiden) - 
Kristiansand Lufthavn Kjevik - Split : Vi 
starter fra de forskjellige påstigningsste-
dene i henhold til listen på baksiden av 
dette programmet. Vi har gjort det svært 
enkelt å bli med på turen, og tilbyr et 
finmasket nettverk av påstigningsmulighe-
ter. Fra Kristiansand Lufthavn Kjevik reiser 
vi med vårt innleide charterfly, en Boeing 
737-800. En flytype både SAS og Norwe-
gian benytter seg av. Flyavgang er ca kl 
17.00 og vi beregner å være fremme på 
flyplassen i Split etter 2 timer og 45 mi-
nutters flytid. Umiddelbart etter at vi har 
fått bagasjen, stiger vi om bord i vår egen 
buss - Risdal Touring AS, som avsluttet et 
oppdrag i Split et par dager i forveien. Vi 
kjører ca 30 km frem til Hotel Katarina, 
hvor vi skal overnatte første natten.  
 

Dag 2, søndag 7. oktober 2018 : Split - 
Kotor - Budva, ca 330 km : Frokost på 
hotellet før vi setter kursen videre sør-
over. Opplevelser i hopetall venter oss. På 
gode veier kjører vi gjennom området 
Dalmatia, litt innenfor det som sørover 
kalles for Makarska-rivieraen. Vi kjører 
etter hvert inn i et område som mest av 
alt kanskje minner oss om våre egne, vest-
landske fjorder - men nei, vi lar oss ikke 
lure. Klimaet, vær og temperatur, er alt-
for bra til at vi kan tro dette er Norge i 
oktober. Snart er vi i den lille byen Kotor, 
og vi blir slett ikke forskrekket om der 

ligger et stort cruiseskip eller to ankret 
opp her inne. Byen Kotor er en fantastisk 
opplevelse, beliggende innenfor de gamle 
bymurene. Etter et opphold her, skal vi 
videre - på nye, spennende og idylliske 
veier - Middag og overnatting i Budva. 
 

Dag 3, mandag 8. oktober 2018 : Budva - 
Shkodra - Lezha - Tirana, ca 200 km : 
Frokost på vårt gode hotell, og vi forlater 
snart Budva. Stadig nye opplevelser. De 
første imponerende utsyn får vi langs vår 
vei sørover. Etter kort kjøring stopper vi 
ved den lille halvøya Sveti Stefan. Først 
nevnt i historiebøkene på 1500-tallet, og 
bygget som et forsvarsverk rundt lands-
byen, for å verne seg mot tyrkerne. Sene-
re ble det en frihavn for pirater med til-
hold i Adriaterhavet, og fra 1960-tallet og 
fremover et par tiår, «lekegrind» for de 
rike og berømte. I dag er halvøya en 5-
stjerners hotellresort. Vi kjører videre 
herfra mot den albanske grensen - og vi 
skal gjøre et stopp i Shkodra. Her møtes 
også elvene Drin, Bruna og Kiri. Om vi tar 
oss opp til festningen Rozafa, vil vi få vak-
ker utsikt over stedet og omgivelsene. Vi 
er nå ved bredden av innsjøen Skadar, 
idéelt sted for å studere fugler nærmere. 
På ettermiddagen kjører vi også innom 
landsbyen Lezha, hvor vi finner minnegra-
ven til Albanias nasjonalhelt, Skanderbeg. 
Her i Lezha, i år 1444, samlet han lederne 
av de ulike familieklanene i Albania og fikk 
dem til å forene kreftene i krig mot tyr-
kerne. Herfra kjører vi ca 1 1/2 time frem 
til Albanias hovedstad, Tirana - beliggende 

ved foten av fjellet Dajti. Vi sjekker inn 
for middag og overnatting 3 netter.  
 

Dag 4 og 5, tirsdag 9. og onsdag 10. ok-
tober 2018 : I Tirana og utflukt til Dür-
res : Frokost på hotellet begge dagene, og 
første dagen starter vi med en rundtur i 
Tirana, sammen med lokalkjent guide. Vi 
skal se Klokketårnet, bygget i 1821 og som 
i løpet av nesten 200 år er blitt et symbol 
for byen. Et’hem Bey-moskéen ligger like 
ved - vakkert steinbygg som er unikt og 
rikelig dekorert med fresker. Vi får også se 
store bygninger som huser mange, mange 
kontorer for statlig virksomhet. Et av de 
nyeste muséer, er den gamle Bunkeren. 
Bygget strekker seg over 3 etasjer og 
muséet gir en oversikt over politiets virk-
somhet helt tilbake til 1913 - noen få må-
neder etter at Albania erklærte sin selv-
stendighet - og frem til 1991. Muséet viser 
en historie preget av vold, tortur, fengs-
ling og martyrer. I Tirana skal vi også be-
søke det gamle området hvor bare kom-
munistlederne fikk lov til å bo. Etter lunsj-
tid kjører vi til den gamle byen Kruja - ca 
40 km unna. Byen er knyttet til Albanias 
nasjonalhelt ; Gjergj Kastrioti Skanderbeg. 
Vi får se ruinene av hans slott, som ble 
bygget på 5– og 600-tallet. Det blir også 
mulighet for å få kjøpt tradisjonelle hånd-
verksprodukter på det lokale markedet.  
 
Andre dagen tar vi en kort kjøretur til 
Dürres, havnebyen i Albania - vi starter 
med «Torra», veneziansk tårn som har 
vært en del av byens forsvarsverk siden 



1500-tallet. Vi skal også se byens amfitea-
ter som ble bygget omkring år 200 e.Kr. 
Mens vi er i byen får vi også høre interes-
sante historier og vi får se flott veggmosa-
ikk. I utkanten av byen besøker vi Albanias 
største vingård - Kantina Gjergj Kastrioti 
Skëndërbeu, og det blir selvsagt anledning 
til så vel smaksprøver som til å kjøpe med 
seg hjem egen vin. Vi returnerer til Tirana 
for ny middag og overnatting. En av kvel-
dene spiser vi middag på en lokal restau-
rant i hovedstaden.  
 

Dag 6, torsdag 11. oktober 2018 : Tirana 
- Herceg Novi, ca 220 km : Frokost på 
hotellet før avreise og vi skal i løpet av 
dagen kjøre tilbake til Montenegro. Under-
veis gir vi oss god tid, og vi stopper - som 
vi bruker å gjøre - med jevne mellomrom. 
For å strekke litt på oss, men kanskje aller 
helst for å føle litt på lokalkoloritten og 
liksom ta inn over oss hva vi passerer og 
opplever! Et av disse stoppene blir i den 
lille byen Petrovac, helt ute ved kysten av 
Adriaterhavet. Småbyer som Tivat passe-

rer vi flere av. Nå er vi ved Kotor-bukten 
og vi krysser over på det smaleste, med 
ferje. Her vi heldige, ser vi et eller flere 
av de store cruiseskipene passere forbi. 
Snart er vi fremme i Herceg Novi hvor det 
blir middag og overnatting 2 netter.  
 

Dag 7, fredag 12. oktober 2018 : Utflukt 
til Dubrovnik, ca 100 km : Frokost på 
hotellet. I dag blir det tilbud om inkludert 
utflukt til Dubrovnik. Vi er nå i området 
Dalmatia og landet er Kroatia. Byen Du-
brovnik ble grunnlagt så tidlig som år 639 
og var en viktig handelsby gjennom mange 
hundre år. Faktisk konkurrerte byen med 
Venezia om handelsherredømmet i Adria-
terhavet. En tid var byen faktisk en del av 
det bysantiske riket, og mye av veksten og 
velstanden ble tillagt dens dyktige innbyg-
gere – med gode, diplomatiske evner. Du-
brovnik er regnet som en av de vakreste 
og best bevarte byene i Middelhavsområ-
det, men ble utsatt for et voldsomt bom-
bardement under krigen i det tidligere 
Jugoslavia i 1991. Deler av gamlebyen ble 

skadet, til tross for at denne var helt uten 
militær verdi – men den er i ettertid res-
taurert tilbake til det opprinnelige. Resten 
av dagen er til fri disposisjon. Middag på 
hotellet om kvelden. 
 

Dag 8, lørdag 13. oktober 2018 : Herceg 
Novi - Split lufthavn - Kristiansand Luft-
havn Kjevik - avstigningsstedene, ca 300 
km frem til Split   : Turens siste dag star-
ter vi også med frokost på hotellet før 
avreise og farvel med vårt vertskap for 
denne gang. Vi kjører nordover kysten, på 
gode veier og har lagt inn stopp med jevne 
og behagelige mellomrom. På flyplassen i 
Split sjekker vi inn for returavgang med 
charterflyet til hjemlandet vårt. Avgang 
med flyet kl 17.00 og vi beregner da å 
være fremme på Kristiansand Lufthavn 
Kjevik ca kl 20.00. Umiddelbart etter star-
ter hjemreisen med våre egne busser og 
sjåfører og vi tar farvel med nye og gamle 
reisevenner etter hvert. Takk for turen! 

8 dager fra 
kun kr 12.990,- 

pr person i delt dobbeltrom ved 
påmelding før 1. juli 2018,  

deretter kr 14.550,- pr person 
 

Avreisedato: lørdag 6. oktober 
2018 - retur lørdag 13. oktober 

 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsbusser t/r påstignings-
sted - Kristiansand Lufthavn Kjevik 

 rundreise i Kroatia, Montenegro og 
Albania som beskrevet i programmet 

 reiseleder med på hele turen  

 flyreise t/r Kristiansand Lufthavn 
Kjevik - Split 

 totalt 7 hotellovernattinger i 3–/4-
stjerners hoteller underveis 

 tilbud om utflukter som beskrevet 

 byguide i Tirana og Dürres 

 7 frokoster og middager inkludert 
underveis på hotellene 

 alle flyavgifter og –skatter,  
veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 1.560,- pr person totalt for alle 7 
nettene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 



Fra Hovden / Setesdal / Evje 
Hovden, sentrum   kl 10.00 
Bykle, v/ YX    kl 10.30 
Valle, sentrum    kl 11.10 
Rysstad, v/ Circle K  kl 11.30 
Bygland, v/ bensinstasjonen kl 12.15 
Byglandsfjord, v/ butikken kl 12.35 
Evje rutebilstasjon   kl 12.50 
Risdal Touring AS, Evjemoen 
med mulighet for bilparkering kl 13.00 
Hodne, parkeringsplass RV9 kl 13.20 
Hægeland, v/ Spar   kl 13.30 
Skarpengland, v/ Spar  kl 13.45 
Vennesla, v/ drosjene  kl 14.00 
Kristiansand rutebilstasjon kl 14.30 
 

Fra Lista / Farsund  
Borhaug    kl 11.30 
Vanse     kl 11.50 
Farsund rb.st   kl 12.05 
Farsund, busshpl. sentrum kl 12.10 
Lyngdal rb.st.   kl 12.35 
Lyngdal Inn    kl 12.50 
Vigeland, Circle K - E39 Livold kl 13.07 
Vigeland sentrum   kl 13.20 
Mandal, Speidertomta  kl 13.40 
Søgne, Tangvall bussterminal kl 14.10 
Brennåsen, busshpl. E39  kl 14.20 
 

Fra Nissedal / Åmli / Birkeland 
Nissedal, v/ busshpl. RV41 kl 12.25 
Treungen, busshpl. RV41  kl 12.50  
Tjønnefoss, v/ kroa  kl 13.00 
Åmli, v/ busstasjonen  kl 13.25 
Dølemo, krysset   kl 13.40 
Svenes, busshpl.   Kl 13.50 
Hynnekleiv    kl 13.55 
Herefoss, busshpl. v/ butikken kl 14.05 
Birkeland, tomta   kl 14.35 
 

Fra Stavanger / Flekkefjord 
Stavanger, ferjekaien  kl 09.45 
Stavanger Byterminal  kl 10.00 
Sandnes, Ruten   kl 10.20 
Ålgård, busshpl. E39  kl 10.35 
Vikeså, v/ Esso   kl 10.50 
Krossmoen, bussterminal  kl 11.00 
Helleand, v/ Ben’s Kafé  kl 11.05 
Moi, busshpl. E39   kl 11.35 
Sira, v/ Circle K   kl 11.45 
Flekkefjord rb.st.   kl 12.00 
Feda, bussterminal Speilen kl 12.30 
Liknes, busshpl. Sentrum  kl 12.40 
 

Fra Skien / Porsgrunn / Kragerø 
Skien, bussterminal  kl 09.40 
Porsgrunn, bussterminal  kl 10.00 
Telemarksporten, busshpl.. kl 10.15 
Skjelsvik bussterminal  kl 10.20 
Rugtvedt, v/ Esso   kl 10.30 
Kragerø rb.st.   kl 11.00 
Tangen bussterminal  kl 11.30 
 

Fra Gjerstad / Brokelandsheia 
Gjerstad, v/ stasjonen  kl 11.30 
Sundebru    kl 11.45 
Brokelandsheia, v/ Lyngrillen kl 11.55 
Risør, busstasjonen  kl 11.40 
Vinterkjær, bussholdeplass kl 12.10 
Tvedestrand, busstasjonen kl 12.15 
Fiansvingen, bussholdeplass kl 12.30 
Arendal, Harebakken busshpl. Kl 12.50 
Grimstad, v/ Øygardsdalen kl 13.45 
Lillesand, v/ Gaupemyr  kl 14.00 
 

Påstigning mellom disse stedene kan 
også selvsagt avtales ved påmelding 

til Risdal Touring AS  37 93 15 15. 


