Over Alle Bjerge – Balkan 2018

Den store Balkan odyssé.
Tag med Over alle bjerge på en fantastisk rejse Balkan rundt. Vi vil tage jer på en
forrygende flot og fascinerende rejse gennem tid og sted der bringer os nærmere på
kulturen, historien, national parker og bådture i det kludetæppe af små særprægede
nationer vi engang kaldte Jugoslavien. Vi dykker ned i den gamle tid omkring
osmannerne og bringer jer op igennem koldkrigstiden, socialisme og ender med at
møde folk i nutiden og hører deres stolte historier om deres gamle land og traditioner.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Lande og 8 hovedstæder på 15 dage.
8 UNESCO sights(Byerne Dubrovnik, Ohrid, Berat, Split og Mostar, Kotor bugten
Postojna grotten og Brijuni zoo)
Sammenlagt 3842km forrygende roadtrip med gennemsnitlig 3 timers kørsel
dagligt.
Daglige udflugter med besøg på alle de spændende steder.
Fuldpension: Farverig og velsmagende kulinarisk oplevelse med skøn lokal mad,
vin smagning og middag på bådcruise.
Nøje valg af overnatning. Mest 3-4* hoteller og i Ohrid ved siden af Titos villa
Jelena
Historielærer Kasper Bøndergaard med som guide hele vejen.
Lokale guider i de enkelte lande.
Direkte og kort flyvning med SAS. Ca. 2 timer og 20 min.
Og selvfølgelig alt hvad der skal være med på en rejse herunder entre billetter….

Den 10–24. juli 2018. Pris 15.895 med fuldpension.
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Program:
Dag 1.

Fra Danmark til Kroatien. 22 km.
Ankomst og byrundtur i Dubrovnik.

Dag 2.

Dubrovnik-Kotor-Podgorica-Tirana. 341km.
Smukke Kotor bugt, Titos villa, Podgorica den største by i Montenegro også kendt som
Titograd under Jugoslavien. Ankomst til Tirana som er hovedstaden i Albanien.

Dag 3.

Tirana – Vlora. 186km.
Tiranas imponerende boulevard, Moder Theresa pladsen, National galleriet, ”Bunk Art” et
gigantisk hemmeligt bunker net bygget under det socialistiske regime, frokost, videre til
Vlora som er en gammel by helt tilbage fra Byzantinsk tid.

Dag 4.

Vlora-Berat-Ohrid. 251km.
Berat som er beskattet som ”UNESCO Verdens kulturarv” og den smukke sø Ohrid.

Dag 5.

Ohrid-St Naum. 67km.

Dag 6.

Ohrid-Stobi-Jasen-Skopje. 303km.

Dag 7.

Skopje-Pristina-Beograd.394km.

Dag 8.

Beograd. 0km.

Dag 9.

Beograd-Novi Sad-Vukovar-Zagreb. 467km.
Novi Sad - den største by i Serbien. Grundlagt tilbage i 1694 med berømte steder som
Frihedspladsen, rådhuset, Mariakirken, Vojvodina muset og Petrovaradin fortet,

Dag 10.

Zagreb-Kumrovec-Bled. 250km.

Vi kører til Makedonien og besøger byen billedskønne Ohrid også kaldets Balkans
Jerusalem.

Stobi var kendt som oldtidsbyen Paeonia som senere blev erobret af Makedonien. Ved
ruten fra Donau til det Ægeriske hav er der en masse spændende arkæologiske steder.

Kosovo blev erklæret uafhængigt af Serbien i 2008 og er den yngste stat på Balkan(og
Europa). Vi kender det fra nyhederne da danske soldater deltog i de fredsbevarende
styrker. Videre til Beograd som var hovedstad i Jugoslavien.

Republic square, Danubi broen, Titos mausoleum, Jugoslaviens historiske museum og
besøg ved Titos luksus togvogn.

Zagreb er den største by I Kroatien og har en lang glorværdig historie der strækker sig helt
tilbage til Romerriget. Kumrovec er Josef Titos fødeby. Vi tilbringer aftenen og overnatter i
charmerende Bled hvor man kan gå langs den idylliske sø.
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Dag 11.

Bled-Ljubljana.Postojna-Bled. 210km.

Dag 12.

Bled-Brijuni-Zadar. 629km.
Brijuni er en gruppe af 14 små øer som er adskilt fra fastlandet af det smalle
Fazana stræde. Brijuni har en spændende historie og har både været en del af
Østrig-Ungarn og Italien. Vi besøger en National park og en villa fra Romerriget.

Dag 13.

Zadar-Split-Sarajevo. 452km.

Dag 14.

Sarajevo-Mostar-Trebinje. 246km.

Bled ligger ved søen af samme navn i det Nordvestlige Slovenien. Kendt for sin skønhed og
for Titos sommerresidens. I Ljubljana ser vi katedralen, djævle broen byen centrum. Vi ser
de fantastiske Postojna grotter.

Split er en af de ældste byer i regionen og har en historie på 1700 år. Har både været en
del af bystaten Venedig og det ottomanske imperium.

Første del af dage går med udflugt i en af Balkans mest spændende byer. Vi ser bl.a.
stedet hvor Prins Ferdinand blev skudt hvilket gjorde at 1. verdenskrig startede. Vi ser
også ”Tunnel of life” . Herefter kører vi til Mostar og ser den smukke og berømte bro som

blev bombet under borgerkrigen og stod brækket på midten i årevis. Den er nu samlet som
et smukt symbol på et helende sår.
Dag 15.

Trebinje-Dubrovnik. 32 km.

Et uforglemmeligt eventyr er slut og vi flyver retur til Danmark

Rejsen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Balkan!
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