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Kosovo, Albanien 
og Makedonien 
Rejs med Anders Errboe og Inge Frandsen  

2. – 14. september 2017  

13 dage 

Rejse nr. C-30

Vi besøger tre lande, hvor turismen knapt er begyndt, men 
hvor befolkningen er venlig og ønsker kontakt med vesten. 
Den nyvundne stolthed over at være blevet herre i eget hus 
smitter af, med optimisme for fremtiden. Landene er blandt 
de fattigste i Europa, men busser, hoteller og restauranter er 
absolut gode, så muligheden for at opleve det gamle Rug-
meliens historie - på behagelig vis - er i høj grad til stede.
Kosovo er Europa nyeste land med selvstændighed i 2008 
efter mange års serbisk undertrykkelse. 
Landet byder på smuk natur, en interessant og spændende 
kultur samt et væld af myter fra dets fortid. 
Mange danskere har set Kosovo iført militæruniform fra 
en udstationering gennem NATO. Nu da landet er blevet 
selvstændigt og freden er oprettet, er det muligt at se dette 
smukke land som turist. 
Makedonien undgik 3. Balkankrig og fik selvstændighed i 
1991. Albanien i 1912, men under Hoxhas regime var landet 
lukket til 1991, og de efterfølgende år blev landet kastet 
ud i kaos, så først indenfor de seneste år er infrastrukturen 
blevet god.

Musiker m.m. Anders Errboe og tidl. feltpræst i Kosovo Inge 
Frandsen er rejseledere på turen – se mere om dem nederst 
i dette program.

Program

Dag 1 / lørdag den 2.9. 2017
København-Pristina-Prizren
Afgang med SAS (flynummer SK 1775) kl. 13.30 direkte til 
Kosovos hovedstad Pristina, hvor vi lander kl. 16.15 (lokal tid). 
NB: mødetid i Kastrup kl. 11.30.
Fra lufthavnen går turen videre mod Prizren i det sydlige 
Kosovo. Vi slår vejen om ad Solsortesletten, hvor Kosovos 
blodige historie har haft et udspring. Solsortesletten er fuld af 
myter fra krigshandlinger i middelalderen og denne historie 
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blev genoplivet, da den serbiske præsident Slobodan Milo-
sevic i 1989 holdt en tale for en million tilhørere. Talen virkede 
som den gnist, der var med til at antænde borgerkrigen i det 
tidligere Jugoslavien for 25 år siden.  
Ankomst til indkvartering på hotel i Prizren. Vi bor de første 
fire nætter på samme hotel og tager på udflugter derfra.

Dag 2 / søndag den 3.9. 2017
Prizren by med udflugt til vingård i Rahovec
Rundtur i Prizren by om formiddagen til fods. Turen går gen-
nem den gamle bydel, til den osmanniske bro, forbi mange 
af byens moskeer med mulighed for at gå på museet for Den 
albanske Liga.
Efter frokost går turen med bus til Rahovec, hvor Kosovos vin-
produktion finder sted. Mange danskere stiftede i 1970’erne 
et nært bekendtskab med Amselfeldervinen, også kaldet 
”hovedpinevinen”. Vi får lejlighed til at prøvesmage Kosovos 
nyere vin. 
Ankomst til Prizren og vort hotel sidst på eftermiddagen. 

Dag 3 / mandag den 4.9. 2017
Det vestlige Kosovo, stedet med de mange klostre
Efter morgenmaden går turen til Gjakova, hvor vi ser den sid-
ste store bazar, der er tilbage i Kosovo samt den gamle bydel. 
På vejen til Decani mod nord gør vi et kort stop ved Terziskij 
broen, et byggeri fra det 14. århundrede. Herefter besøger 
vi det ortodokse kloster Visoki, som er beliggende i en dal 
omgivet af skove og bjerge. Klostret er på UNESCO’s ver-
densarv-liste på grund af dets freskoer, der hører til det 14. 
århundredes mest værdifulde eksempler på byzantinsk kunst. 
Vi besøger også byen Pej/Pec, der rummer et større kloster, 
som er enestående derved, at det har tre kirker forbundet til 
hinanden. Også dette kloster er på UNESCOs verdensarvliste. 
Turen til og fra Pej/Pec går gennem et af de smukkeste natur-
områder i Kosovo. 
Ankomst til Prizren til aftensmad på hotellet. 

Dag 4 / tirsdag den 5.9. 2017
Mitrovice, det nordlige Kosovo. 
På vej til byen Mitrovice gør vi holdt ved museet for grundlæg-
geren af UCK, Adem Jashari . UCK var den albanske militante 
organisation, der gik ind for et selvstændigt Kosovo. Lederen 
og grundlæggeren af UCK blev sammen med hele sin familie 
på 58 medlemmer dræbt ved et serbisk angreb i marts 1998. 
Museet viser et hus, der er sønderskudt efter et artilleriangreb. 
Adem Jashari anses for at være albanernes symbol for kam-
pen for frihed og selvstændighed. 
Efter frokosten er der rundtur i byen Mitrovice. Uden for Mitro-
vice besøger vi nogle af de steder, som mange af de danske 
soldater kender så godt fra deres udsendelse. 
Mitrovice var stedet for mange uroligheder mellem serbe-
re og albanere. Mitrovice var den delte by ved broen over 
floden Ibar. Det nordlige bydel var forbeholdt serberne og den 
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sydlige del var albanernes område. KFOR var ansvarlig for 
at bilægge stridigheder mellem befolkningsgrupperne efter 
krigens egentlige ophør. 
KFOR (Kosovo Force) er en NATO–ledet koalition af fredsbe-
varende styrker, hvor Danmarks bidrag var godt 300 soldater. 
Den danske lejr Camp Oluf Rye lå nogle få kilometer syd for 
Mitrovice.  
Tilbage til vort hotel, nu for fjerde og sidste aften/nat.

Dag 5 / onsdag den 6.9. 2017
Prizren-Shkodra (Albanien)
Efter tidlig morgenmad og pakning af bussen er der afgang til 
den albanske grænse, hvorfra vi kører ind i Nordøst-Albanien 
til Bajram Curri med et lille ophold, før vi skal på en tre timers 
sejltur på søen Lake Komani. Denne tur rangerer i internati-
onal turisme på top 3 over spektakulære sejlruter i verden. 
Derefter går turen videre til den historiske by Shkodra, der var 
hovedstad i det næsten glemte rige Illyrien.
Hotel i Shkodra, for den kommende ene nat.

Dag 6 / torsdag den 7.9. 2017
Shkodra-Kruja
Byrundtur i Shkodra med bl.a. Rozafa borgen, hvis ældste 
dele går helt tilbage til den illyriske periode. Strategisk place-
ret, så den overvåger byens tre floder har den indtil 1913 haft 
en vigtig rolle i Albaniens historie. Der bliver også lejlighed til 
at se gamle karakteristiske træ- og stenhuse og den katolske 
katedral. Efter frokost i byen, videre til bjergbyen Kruja, hvor 
vi udover udsigten ser den ottomanske bazar og Skander-
bec-museet, der er bygget ind i hans gamle borg.
Hotellet i Kruja byder til middagen på nordalbanske egns-ret-
ter. Vi bor den kommende ene nat på dette hotel.

Dag 7 / fredag den 8.9. 2017
Kruja-Tirana-Durres-Berat
Turen går til den nærliggende hovedstad Tirana. På en gåtur i 
byen ser vi bygninger fra den italienske fascistperiode, Hoxas 
forbudte by, den ottomanske periode og sluttelig russisk arki-
tektur i Nationalmuseet, som vi ser en del af.
Efter frokost kører vi igennem typiske boligkvarterer præget 
af kommunistisk betonbyggeri til Tiranas havneby Durres, der 
historisk er mere spændende med det romerske amfiteater, de 
byzantinske bymure og det venezianske borgtårn. 
Sidst på eftermiddagen til byen Berat, hvor vi bor de kom-
mende to nætter. 

Dag 8 / lørdag den 9.9. 2017
Berat hele dagen
Vi bruger hele dagen i Berat, der kom på UNESCOs liste i 
2008. Formiddagen bruges på det velbevarede fort, hvor der 
i dag stadigvæk er beboelse. Engang rummede det 42 kirker 
inden for murene, men i dag er der kun otte tilbage, hvoraf én 
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rummer museet for en af de mest berømte ikonmalere, Onufri.
Om eftermiddagen går vi rundt i det ottomanske 
Mangalem-kvarter med besøg i ”Kongemoskeen” og Bek-
tasi-klosteret, hvor vi hører om den på Balkan så udbredte 
religion. Derefter er der nogle timer på egen hånd i den sær-
prægede by.
Vi mødes til aftensmad på en lokal restaurant. Overnatning på 
samme hotel, for anden og sidste nat.

Dag 9 / søndag den 10.9. 2017
Berat-Elbassan-Ohrid (Makedonien)
På vej til Makedonien gør vi et længere ophold i Elbassan, der 
var en vigtig handelsby på ruten Via Egnetia. Vi besøger fortet 
bygget af Diocletian år 305 e.Kr. Inden for murene bor folk 
stadig og vi ser både moske og kirker der. Efter frokost mod 
den makedoniske grænse, hvor vi ser hundredevis af små mo-
numenter over Hoxas regeringstid, nemlig bunkerne. Der har 
været over 450.000 over hele Albanien. men ”civil” indsats har 
fjernet de fleste. Ikke så langt på den anden side af grænsen 
ligger ”Balkans perle” Ohrid, hvor vi bor de næste tre nætter.

Dag 10 / mandag den 11.9. 2017
Sejltur og kloster
Vi begynder med byvandring i Ohrid, der er at ligne med en 
museumsby. Den er på UNESCOs lister over bevaringsværdi-
ge byer. Rundvisningen byder bl. a. på Samuelsfortet,bygget 
i 867, ikoner fra 800-tallet og Sofiekirken. Byen var hjemsted 
for St. Cyril, der konstruerede det det kyriliske alfabet. Efter 
frokost sejltur på Orcried-søen, der på grund af sin fauna 
også er under beskyttelse af Unesco. Endemålet er St. Naum 
klostret. 
Tilbage til Ohrid med middag på lokal fiskerestaurant.

Dag 11 / tirsdag den 12.9.2017
Udflugt til Vecani
Tur til Vecani, der ved opløsningen af Jugoslavien oprettede 
deres egen republik. Efter spadseretur i det smukke landskab 
med talrige kildevæld, er der frokost i den pittoreske by.
Eftermiddagen er på egen hånd i Ohrid, men fælles middag i 
byen. Sidste nat på dette hotel.

Dag 12 / onsdag den 13.9.2017
Ohrid-Tetovo-Skopje
På vej mod Skopje gør vi ophold i Tetovo, centrum for alba-
nerne i Makedonien. Vi ser bl.a. ”Blomster-moskeen” fra 1438. 
Et af de vigtigste eksempler på den tidlige ottomanske arki-
tektur. Frokost også i denne by, hvor det Albanske Universitet 
blev oprettet efter ”Ohrid-aftalen” i 2001.
Derefter til Makedoniens hovedstad Skopje, en 2000 år 
gammel by med omkring 600.000 indbyggere. På byrundturen 
ser vi den gamle stenbro, bygget på romerske fundamenter, 
Mother Terasa-museet og Den tyrkiske bazar, der overlevede 



KulturRetur A/S / Team Island • side 5

KulturRetur

– en del af KulturRetur A/STeam Island

KulturRetur
8612 1849 og 2962 8077    
info@kulturretur.dk
kulturretur.dk

jordskælvet i 1963. Vi kan heller ikke undgå at se de nye nati-
onalistiske statuer af Alexander den Store og hans Far, Philip 
af Makedonien.
Afskedsmiddag i midtbyen, hvor vi også bor – nu for sidste 
nat på turen.

Dag 13 / torsdag den 14.9. 2017
Skopje-Wien-København
Skopje på egen hånd indtil vi flyver fra Skopje kl 12.45 med 
Austrian Airlines (flynummer OS780). Mellemlanding i Wien 
med ankomst København 16.55.

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris pr. person: kr. 14.650 * 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.600

Inkluderet i prisen:
• Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter
• Transport iflg. program i komfortabel, røgfri bus med god  
 plads og erfaren chauffør
• Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad – privat  
 bad/toilet
• Fuld pension (dog eksl. drikkevarer)
• Entréer til de nævnte museer og andre udstillingssteder
• Lokal guide (engelsk-sproget) under rejsen i hvert af de tre  
 lande
• Inge Frandsen er rejseleder fra DK til DK, særligt med  
 ansvar for Kosovo
• Anders Errboe er rejseleder fra DK til DK, særligt med  
 ansvar for Albanien og Makedonien
• Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

 
Ikke inkluderet i prisen:
• Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger  
 frit og rigeligt
• Øvrige måltider

* Der tages forbehold for større uventede prisændringer og for 
ændringer af skatte- og afgiftsforhold. Prisen er baseret på 
min. 20 deltagere.
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Rejseleder Inge Frandsen
Inge Frandsen er sognepræst i Ulstrup- og Gundersted sogne 
i Vesthimmerland. 
Hun har tidligere været udsendt som feltpræst i Kosovo.  
Gennem de ugentlige udflugter, som hun arrangerede for 
soldaterne, fik hun et godt kendskab til Kosovos geografi, 
befolkning og historie.  
Inge Frandsen er aktiv inden for folkemusik, hun dyrker 
terrænridning, er med i et fællesskab omkring permakultur og 
er leder af diverse litterære kredse. 

Rejseleder Anders Errboe
Anders Errboe er uddannet på Det Jyske Musikkonservato-
rium, men har altid haft en passion for historie. Som amatør-
historiker har han holdt mange foredrag og har skrevet bøger 
og artikler i historiske tidsskrifter. Musikerkarrieren førte vidt 
omkring, især i det nordiske område. Ven- og bekendtskaber 
fra disse turnéer var udgangspunktet for at lave kulturrejser. 
Gennem 35 år har han rejst jævnligt til Færøerne og til na-
boerne i Nordatlanten. Siden er også Balkan og Cuba blevet 
genstand for hans store interesse.
Gennem de seneste ti år har rejselederjobbet langsomt vundet 
over scenen. Men mikrofonen i bussen har han endnu, og han 
har mange gode historier at fortælle.
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Kort om KulturRetur A/S (herunder også Team Island)
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens 
hus i Reykjavik (1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til 
Turen går til Island (Politikens Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 
2004 har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (ønskes det, fremsen-
des gerne oversigt over foredrag og udførligt C.V.)

Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i ad-
vokatfirmaet DELACOUR i Århus/København m.fl.  Han bistår med idéer, inputs og 
kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture.
KulturRetur A/S arrangerer rejser til mange forskellige destinationer, se gerne 
mere på disse to sider:  

www.team-island.dk og www.kulturretur.dk 


