
 

 

 

Vår resa kring Adriatiska Havet 11.9. – 2.10. 2016 

Gunvor och Tom Ryynänen på rutten: 

Florens – San Marino – Ancona, Italien – Split, Kroatien – Dubrovnik – Kotor, 
Montenegro – Ulcinj – Shkoder, Albanien – Tirana – Saranda –                              

Corfu, Grekland 

Kort efter hemkomsten från Sri Lanka, i början av februari, tog reseidén till Balkan form. Det 
fanns en tanke att åka tillsammans med Sandras familj till Albanien redan i juni (då arbetande 
kan ta semester), men denna, Toms tanke var inte riktigt mogen. Det blev trakten kring Alicante 
med dem i stället – för en vecka. Gunvor och jag övergav inte Albanien som ett lockande och 
billigt resmål. 

Efter en hel del infotimmar på Internet, slog vi så fast flyg till Florens och hemresa med flyg från 
Corfu. Det skulle bli drygt tre veckor (som ovan). Färja skulle det också bli från Italien till 
Kroatien och bussar via Montenegro till Saranda i södra Albanien, där vi tänkte stanna 10 dagar. 
Den lilla kuststaden Saranda ligger alldeles nära Corfu, där det finns flyg hemåt, men i år ännu 
inte direktflyg hela säsongen. Det blev snart klart att turismen till Albanien redan vuxit betydligt 
– också från Norden.  

Saranda lockar med vacker natur, varmt hav och rymliga och välutrustade lägenheter vid havet. 
För en snygg apartment med alla grejer och stor balkong vid vattenbrynet (stege ned i 
kristallklart varmt vatten) är 30 euro per dygn förmånligt. Maten, speciellt havsmat kostar 
under hälften jämfört med hemma.  

Så blev det, men visst fanns det mycket att utreda före resan: Färjor, bussar, bil, logi och 
program på vägen tog tid att kolla – och det är ju (kanske) roligt, om man har tid. Förberedelser, 
liksom fotoredigering och ”story” efteråt, är ju en del av resan, för mig. I slutet av berättelsen 
tar jag upp lite om läget speciellt i Albanien, som personer vi träffade berättade och vi kunde 
läsa om.     Nu till själva resan: 

                        

Taxin till Calcio Stórico i Florens, som är Marcos Bed & Breafast  söderom floden Arno, gick snabbt 
och vi fick gå en trappa upp till ett prydligt rum. Namnet har Marco gett efter sin traditionella 
favoritsport ”Calcio Stórico”, som är ett våldsamt bollspel. Stadsdelen San Frediano har få turister 



 

 

och håller låga priser jämfört med turistkvarteren i centrum, ca två km mot nordost på andra sidan 
Arno, med alla sina broar. Ett par små butiker var öppna på söndag kväll och efter några små 
uppköp avslutade vi kvällen med en promenad. Vi sov gott och fick en liten frukost på bageriet/ 
caféet snett över gatan. Ett kvarter längre bort stannar bussen, som förde oss till Piazzale 
Michelangelo på en hög kulle med magnifik utsikt över Florens. Utsikten är imponerande och 
likaså David i brons, som dominerar platsen. Han blickar ut över det ståtliga Florens, precis liksom 
vi.  

Det gick bra att åka buss därifrån till Mercato Centrale, 
där diskarna dignade av grönsaker, ostar, oliver och 
fiskar. Museerna är stängda på måndag så vi 
promenerade vidare förbi katedralen Duomo, vars 
äldre delar är i gotisk stil, medan det dominerande är 
vacker detaljrik rennäsans. På vägen kollade vi också 
att hyrbilen väntar på oss, för bortresan, och gick över 
Ponte Vespucci tillbaka. På kvarterskrogen ”Sabatino”, 
som Marco rekommenderade, åt vi en god och ytterst 
förmånlig middag. 

Tisdag morgon väntade de berömda museerna, 
Galleria della Accademia och Galleria degli Uffizi, som 
vi till all lycka hade förbeställda biljetter att besöka. 
Efter marmororiginalet David av Michelangelo, som är 
nära fem meter högt, och flera intressanta målningar 
och textiler, hade vi god tid att traska omkring i 
Florens. Vi drack expresso vid minst två av de talrika, 

mysiga gatucaféerna och gick mot Piazza della Signoria och Palazzo Vecchio,  dvs. Medici-familjens 
palats liksom Uffizi. Kön till museet rörde snabbt på sig för oss som hade ”Prenota”, snart var vi 
inne i de storslagna salarna och det som nog var insatt som ett ”måste-program”, blev en stark 
kulturupplevelse: Da Vinci, Michelangelo, Botticelli och Caravaggio, bland så många andra 
italienska mästare, men också Rubens, Rembrandt, Goya och flera för oss okända, utländska. Ändå 
är det kanske helhetsupplevelsen av den enorma konstsamlingen och de utsmyckade nära 450-
åriga salarna, med namngivna mindre salar, som imponerade mest på oss. 

Väl ute ur museet promenerade vi över Ponte Vecchio från 1300-talet, som nu har ett otal 
guldsmedsbutiker, men mellan brons butiker kan man se ut över floden Arno. Det var dags att 
sätta sig vid ännu ett trevligt gatukafé: Allt finns, prosecco, kaffe, mat, likörer, bakverk. Vi hade 
faktiskt beställt ännu ett program till kvällen, men hade därförinnan god tid att fundera på resan 
vidare följande morgon. Vi gick sedan hela vägen till St. Marks´s Church, där hela Carmen operan 
uppfördes av ca 6 artister för oss, på första stolraden och ett fyrtiotal andra i publiken – en intim 
stämning. 

Efter lite bråk om hyrbilspriset där intill Florens´ flygfält Peritola kom vi iväg och körde med god 
fart mot Bologna och utnyttjade den nya ”Variante di Valico” autostradan med milslånga tunnlar. 
Vi rundade Bologna och fortsatte längs A14 mot Rimini-avtaget till San Marino. På den smala 
vägen skymtade San Marinos berg flera gånger innan vi hittade parkeringen en bit upp, där 



 

 

kabelvagnen startar. Det är ingen idé att åka ända upp med en vanlig bil. Väl framme i 
minirepublikens Cittá och rådhus på ca 700 meters höjd, såg vi hur där samlats ett 20-tal Ferrari, 
Laborghini, Aston Martin och lite äldre skönheter. Jag köpte några lokalt präglade euromynt i 
numismatiska butiken , vi vandrade mot den närmaste borgen, högt, högt.. och åt en liten lunch – 
en fantastisk utsikt! San Marino har ca 33.000 invånare, betydligt fler turister och en historia som  

         

självständigt samhälle från år 301 – i nuvarande form från 1463! Vi tog ett antal foton och sedan 
kabelvagnen ned igen. På väg tillbaka till motorvägen var ett långt avsnitt av den slingrande San 
Marino vägen avstängt. Vi tror att det var lyxbilarna som skulle ha något specialralli eller annat 
evenemang som inkluderade lokala council-dignitärer. 

Vi tog kurs mot Ancona på den trefiliga motorvägen som ändå stockade sig för en halvtimme, men 
vi lämnade tillbaka bilen (efter ca 370 km) i god tid för att hinna till hamnen, passkontrollen och 
färjan som skulle avgå 20.30. Vi fick en liten hytt på yttersidan med kojer och ett bord och gick till 
restaurangen och beställde (dyr) seabass, som Gunvor ogillade skarpt – samma fisk som senare 
och färsk skulle smaka ”gudomligt”. Jo, färjan startade punktligt liksom den gjort för länge sedan i 
sitt ursprungsland Finland!  

Vi sov gott ända till 6-tiden då vi närmade oss Split, Kroatien och var lite nervösa för om vi skulle 
hinna till följande båt, som vi hade biljetter till. Klockan var en god bit över 7 am när färjans port 
öppnades i Splits hamn. ”Krilo” katamaranen från Split till Dubrovnik skulle avgå redan 07.40!   

          

 



 

 

 

Vi kom snabbt igenom tullen och småsprang till snabb-båten 200 meter längre bort och hann helt 
bra, som också en representant för redarfamiljen hade sagt till oss tidigare i ett email. Mycket 
passagerare tog plats, men många var på väg till Brac, Hvar och två andra stora öar på vägen. En 
väldig trafik råder till och från dessa sympatiska öar, som också har mycket turism och egen charm 
att bjuda på. Vi kom ändå fram redan vid tolv-tiden på dagen, så båten hade god fart.  

Dubrovniks hamn ligger rätt långt från den muromgivna Gamla sta´n, så vi passade på att köpa 
biljetter till Kotor-bussen fyra dagar senare på busstationen och gjorde en del uppköp. Lokalbuss 8 
förde oss till cable-car hållplatsen, alldeles nära det guest house, där vi bokat ett rum med terrass 
och utmärkt läge. 

 Vi välkomnades till ”Room Marta” av 
Goge och Niko Caput, som äger en del 
av huset invid Hvarska Ul., helt nära 
vindbryggan och porten in till den fullt 
levande Gamla stan. Brant uppåt är det 
ca 150 meter till Cable car stationen, 
men mycket trappor>>>>. Flera 
restauranger finns några steg nedanom 
vår terrass. Vår värdinna uppvaktade 
oss med juice, öl och tilltugg, vi trivdes. 
Efter en promenad innanför murarna i 
den livliga Gamla stan med mycket 
turister, åt vi en riktigt god middag på 
restaurant Poklisar invid muren, vid 

havet. Luften var lite svalare på kvällen och levande musik skapade god stämning på den stora 
krogen. Bläckfisksallad (octopus) och risotto respektive räkor smakade förträffligt – på hela taget 
en lyckad kväll! Dubrovnik har ju lockat utlänningar i långa tider och har därför lite högre priser, 
men ändå inte på finsk nivå. 

 Dubrovniks historia började på medeltiden och har haft strategisk betydelse för många folk och 
erövrare. Dess murar och gamla byggnader är en World Heritage site, skyddad an Unesco. Staden 
har en känd musikfestival, som pågick medan vi var där, och många andra kulturevenemang. Vi 
valde i stället att se på en folklore uppvisning ”Lindo” med ett stort antal dansare och musikanter. 

Musiken har slaviska drag, men också 
andra, egna drag från olika delar av landet. 
Vi hade behållning av programmet och tog 
förstås en serie foton. Mera foton blev det 
då vi åkte upp med kabelvagnen en 
morgon – efter att jag fått motion med att 
irra omkring för att hitta biljettkiosken. Jag 
hittade den i en tunnel, men det visade sig 
att en annan kiosk fanns intill vagnens 



 

 

station, skymd av folkkön. Utsikten över den vackra staden, med sina tegeltak och murar och 
blommor är betagande. En del av den resterande tiden höll vi oss till den ”egna” terrassen, 
kockade lite och pratade med det sympatiska värdparet. 

Lördag morgon 17.9. satte vi oss på egna platser i bussen på väg mot Kotor, Montenegro. Resan 
var bara ca 90 kilometer och efter gränsen vid Herceg-Novi blev vägen och överfarten med färja 
vid Kamerani mera sevärd. Vi var nu omgivna av den stora inlandsviken med förbindelse till havet 
och körde genom Tivat, som har flygplats och en marina som uppvisar stora lyxjakter och kanske 
lite skattesmitare. Snart var vi framme i Kotors utkanter där trafiken stannade upp helt. Det finns 
bara en genomfartsgata, som går genom centrum intill hamnen, där lyxkryssare tävlar om 
platserna och andra ankrar utanför. Alla turister kryssar över gatan på väg till Gamla stan och alla 
bilar skall stanna för att ge dem plats. Nåväl, snart kom vi fram till busstationen och, efter en liten 
taxitur, till vårt Guest house ”Palma Apartments”, valt närmast för utsikten över viken och mot 
bergen, som på bilden, men från balkongen såg man också mot centrum i den lilla pittoreska 
staden. Vi fick en känsla av Norge, men ändå så olika. Den ”kinesiska” muren från antiken, som 
klättrar uppför berget till fästningen längst uppe, och de gamla bohålorna är ju helt olika. 

    

Många simmade, ett par hundra meter från Palma, vid en sandstrand, men vi hoppade över 
badandet ännu. I stället gjorde vi en båttur i den stora viken till Perast, som är en idyllisk gammal 
by i lantlig barockstil, där ett tiotal familjers inflytande och ”palats” förr dominerade omgivningen. 
Ett par hundra meter ut i vattnet finns två öar av vilka vi besökte den ena, Gospa od Skrpjela, som 
är kloster och har ett museum, inkl. ett rum med tilltalande modern konst.  

Mycket turister, en stor del från kryssarna, rörde sig i Gamla stan där också vi åt gott en kväll. En 
andra måltid köpte vi av fiskhandlaren på andra sidan gatan från Palma, dvs. vi valde fisken och 
skaldjuren och han grillade och paketerade (också svart risotto) allt för oss, så att vi åt på egen 
balkong. Där lärde vi oss känna ett par finska flickor (grannar, nog damer över 30) som jobbar för 
olika organisationer i Kosovo och det var riktigt intressant att lyssna på dem. De hade kommit i 
sällskap med en kroatiska, som skulle på bröllop till Sveti Stefan och de själva hade nu återvänt. Ja, 
de klagade över korruptionen och även vissa motsättningar mellan grannfolken, men trivdes med 
jobbet. På förmiddagen då vi skulle åka till busstationen öste regnet ner för första gången, men 
vädret blev snart bättre.  

Bussförbindelserna är goda längs hela den höga, vackra kusten efter Budva och vi beslöt att stiga 
av vid Sveti Stefan och gick nedför 111 trappor (halvvägs ned) till restaurang Drago, där vi åt en  



 

 

god brunch. Till saken hörde att ta ett par bilder av ”lyxhotell-kondominiet” på ön utanför med 
brygga ut. Sveti Stefan (den helige) har anor från medeltiden, men blev känt för hundra år sedan 
som en resort och nu kostar ett stort rum normalt ca 3000 euro eller mera per natt. Vykort (som vi 
tänkt skicka till Stefan S.) hittade vi inte och det var dags att ta en ny buss till Ulcinj, som är 
sydligaste staden vid Montenegros kust. Efter en timme kom vi fram till Eneida Apartments, som 
ligger verkligt vackert för sig själv vid vattenbrynet. 

                                           

Sveti Stefan     Eneida Apartm., Ulcinj 

Nu var det dags att simma. Jo, det kändes skönt att efter så innehållsrika, aktiva kulturdagar och 
resor bara koppla av och sträcka på sig i poolen och titta ut över Adriatiska havet, som vi följt 
sedan Ancona, men ”torrskodda”. Vi träffade också en grupp finnar, som också varit på ett bröllop. 
Eneida är lätt att rekommendera för några dagar. Det är vackert byggt i flera låga, vita huskroppar 
kopplade till varandra och med terrasser (och restaurang) i olika nivåer. Fikon och en rik flora av 
blommor finns överallt. Det finns flera sådana fastigheter, lite avskilda från staden, som tidigare 
var hem för de förmögnaste muslimska familjerna och nu delvis ombyggts. Stadens borg och 
äldsta del skymtar längst borta på bilden, på andra sidan om stadsbukten.  

Vi beslöt att åka taxi den korta sträckan över albanska gränsen och fram till staden Shkoder. Dels 
kostade resan på ca 50 km inte mera än 25 euro och dels gav det oss möjligheten att se den 
vidsträckta sjön Skadar nära staden och få skjuts ända fram till rätt bussplats (inte station) för den 
fortsatta etappen till Tirana. 

          

Skadar sjön delas av Montenegro och Albanien Albaner och islam dominerar i Shkoder 



 

 

Bussresan till Tirana, Albanien är knappt 100 km och gick snabbt då det är lågland, men höga berg 
i fonden. Alternativet till buss var en furgon eller minibuss, men dessa lastas så fulla av 
passagerare att det blir otrevligt. Väl framme fick vi en taxi till Café Santa, där vi skulle möta vår 
nästa värd Eros Huso. Han ringde att han är lite sen. men vi fick ju ett mellanmål innan vi träffades 
och gick in på bakgården intill (där det var lerigt av pågående gatuarbete). Nu hade vi inte heller 
väntat oss någon tjusig utsikt mitt i storstaden. Rummet var helt OK, med en minibalkong och 
gemensamt allrum intill, som dekorerats med verkligt tilltalande tavlor. Vi skulle se mera bra konst 
i Albanien, men tyvärr hittade vi inte något lämpligt att köpa.  

Nåväl, vi fick lite info om ATM, restauranger etc. av Eros och dessutom var han hygglig och ringde 
en kompis för att med bil visa oss runt i centrala Tirana. Han talade också om frukosten som hans 
mamma sedan serverade på morgonen. Vännen Mario kom efter några minuter och hela bilturen 
och foto-promenaderna med honom blev en riktigt positiv upplevelse. Tiranas historia började 
redan kring 1600-talet, men blev huvudstad först 1920 och under Enver Hoxhas kommunistiska 
administration växte staden snabbt och har nu nära en miljon innevånare – och ca hälften av hela 
landets arbetsplatser. Nära en miljon albaner söker jobb utomlands! 

                             

 Vi tackade Mario för rundturen, som delvis följde hans förslag och visade ett modernt Tirana, med 
caféer och snofsiga klädbutiker och samlingsplatser för vanliga albaner, men också monumentala 
måste-sevärdheter, som jag prickat in på kartan. Han var inte noga med betalningen, men vi gav 
honom en eurosedel. Vi gick in i fiskrestaurangen ett stenkast från vårt rum hos Eros och möttes 
av en mängd färska fiskar som låg uppradade på is. Kocken sade (kunde lite engelska) att vi kan 
välja och vi valde havsfisk, Levrek (seabass, på ett kilo). Efter en liten förrätt kom den färdigt 
grillade fisken och oj vad den var läcker! Rätt ”dyrt” blev kalaset med en flaska vin, sallad och bröd, 
totalt drygt 20 euro för oss två. 

Efter Eros mors frukost med bl.a. feta ost och avocado på bröd, var det dags att stänga våra väskor 
och säga adjö. Taxin förde oss till rätt busstation (ny, finns tre gamla) för att åka den långa vägen 
till söder och Saranda. Vi visste att resan tar över fem timmar trots knappa 300 km i avstånd, men 
det var enda tunga ”biten” på resan, förutom till och från Ancona. Det var en liten buss, kanske 25 
sittplatser, med A/C. Flertalet av dem var upptagna, av väldigt olika typer av passagerare, men vi 
fick plats trots att bussen just skulle gå. På vägen stannade den ett tiotal gånger och ”landsbor”, 



 

 

som tydligt skilde sig från stadsbor, steg på. Tanten på bilden är ett exempel och hennes sätt att 
berätta för dem som satt närmast tydde på att hon nog upplevt en hel del av Albaniens historia 
och härdats med åren. På bilden bredvid ser vi Gjirokasters citadel, som vi passerade. Jag läste 
senare Ismail Kadare´s bok Chronicle in Stone, som beskriver alla stadens öden kring 1940-talet, då 
han var liten pojke i Gjirokaster (främmande makter kom och ”gick” i en aldrig sinande ström). Han   
skriver rätt mycket om de gamla ihärdiga gummornas roll i samhället. Kadare är en utomordentlig 
författare, som vunnit många utmärkelser i Europa och bor nu som gammal i Frankrike. 

     

Vägen efter Gjirokaster fram till Saranda är knappt 40 km, men smal och full av hårnålskurvor och 
ett par pass över bergsryggarna.  Men så var vi då, 21.9. framme i den ort där vi skulle stanna tio 
dagar. Vi fick tag på Angela , från firman som administrerar den lägenhet vi hyrt, och hon kom och 
plockade upp oss med en Mersu, där vi stod på gatan med vårt handbagage. De flesta, som har bil 
i Saranda, kör Mercedes. Den kan vara en vecka gammal eller 20 år. 

Också här är det brant ned till havet och vi steg in från gatan i våning 5 i Azzura Front Sea View 
Apartment, byggnaden med havet skvalpande intill garagevåningen. Vi kunde nu skruva ned 
tempot och installera oss. Allt verkade finnas i sovrum, kök och badrum, inkl. tvättmaskin, 
strykbräde och trasa samt en bekväm soffa i allrummet (totalt ca 60 m2 med det läget för 30 
euro/dygn) i anslutning till den rymliga balkongen. På balkongen hade vi över 180 grader utsikt 
över Adriatiska havet, Sarandas låga centrumbebyggelse längst till höger och kusten söderut samt 
norra Corfu till vänster. 

Lite uppköp och så en middag på en makedonisk krog i närheten avslutade dagen. Vi sov gott och 
åt ett eget morgonmål. Det var meningen att vi (främst Gunvor) skulle kocka själva lite mera nu så 
ett ärende var att köpa lite mera i en supermarket. Ett annat ärende var att nu redan köpa biljetter 
till ”färjan”, dvs. bärplansbåten för enbart passagerare till Corfus hamn om nio dagar. Denna Flying 
Dolphin gör resan till södra delen av ön på en timme. Ytterligare sökte vi upp postkontoret för att 
äntligen få iväg de sista postkorten hemåt – ja och en ATM maskin var lätt att hitta. Albanska ”lek” 
säljs just inte utomlands men behövs, även om euro duger på många ställen. Däremot duger 
kreditkort på väldigt få ställen! Efter en mysig caféstund fyllde vi några plastpåsar i matbutiken, 



 

 

som var OK (men med några ganska tomma hyllor) och tog en taxi upp till vår lägenhet. Nu blev 
det middag ”hemma” i eget kök. 

 

Före maten ville vi ta ett dopp och så att säga vaska resdammet av oss. Utrustade med simdräkt 
och handduk tog vi hissen, dvs. hissen ville inte först ta oss – hissdörren hade fått spasmer. Nå, 
den gick till slut och vi kunde gå ut på den lilla privata (för huset) sandterrassen, där en trappa 
leder ned i havet. Så väl man flyter, kunde vi konstatera igen, efter en lång paus, riktigt skööönt. 
Efter maten blev det lite studier och en vacker solnedgång, som vi njöt av både inne och på 
balkongen, där det nu var svalare. Solen gick ned strax före sju vid havshorisonten, intill den lilla 
grekiska ön Ereikoussa, som med en annan, Othonoi, ligger drygt 30 km västerut. Öarna lär ha ett 
par restauranger och hotell och där är klockan en timme senare, trots att de är så långt västerut. 
Dessa öar är bara 2-3 km i diameter, medan Corfu är ca 60 km lång. 

För fredag morgon hade vi beställt en tour med bil till Blue Eye spring, ca 20 km in i landet där en 
del av vägen korsar odlingar på låglandet, men sedan efter Mesopotam, en ort med bara kristna,  

 



 

 

stiger vägen uppåt längs en djup kanjon som för till det märkliga ljusfenomenet. Man följer en älv 
med kristallklart vatten, passerar en sjö och kommer fram till dessa märkliga källflöden, som 
bubblar och forsar fram från bergsgrottor under ytan. Vattnet skiftar i grönt, azurblått och marin 
med ljusvirvlar uppåt från ytan. Vi stannade en god stund och bara tittade. 

Då vi närmade oss Saranda på återvägen åkte vi högt upp, till borgen Lekuresi med ståtlig utsikt 
över staden, havet och ända till Ksamil och norra Corfu. Det finns två toppar som höjer sig bakom 
stan, den andras fornminne är 40 Saints Monastery, som torde vara ursprunget till Saranda. 

         

Lekuresi högt över Saranda                                         En bunker från Hoxhas tid (över 100.000 st.) 

Vi tog vår lilla dagliga simtur, ett mellanmål och en promenad. Flera restauranger rekommenderas 
i olika källor, såsom Gerthela, Mare Nostrum och Limeni vid strandpromenaden och Demi, under 
300 m från oss. Vi gick till Demi på kvällen och fick ett mysigt bord vid vattnet strax före halvåtta 
då alla andra, lokala mänskor kommer. Det blev octopus carpacho med rödpeppar, citron o lite 
andra tillägg (?), som var verkligt gott och följdes av fisk och seafood risotto + vin, dessert, kaffe 
och sambuca, mums.  

Igen blev det egen frukost med ägg och skinka och kaffe osv., innan vi började gå mot 
busshållplatsen. Då mötte vi Seppo med fru, som är våra grannar i huset. De hade köpt sin 
lägenhet för ca tre år sedan och kom just från Finland. Vilket sammanträffande, nu tredje gången 
vi har landsmän intill oss! Vi träffade Seppo med fru (minns inte namnet) ett par gånger till senare, 
men nu var vi på väg till Butrint, söderut ca 20 km med lokalbussen, som vi knappt rymdes in i. På 
vägen steg flera av och så bar det iväg uppåt då vi såg insjön och sedan passerade Ksamil. 

          



 

 

 Två lyxkryssare hade kommit in på morgonen och det märktes, då vi kom fram till den 
välbevarade antika staden. Vi klarade oss undan de längsta köerna. Amfiteatern från grekernas tid 
och några romerska byggnader och termer från Caesars och Augustus´ tid samt de imponerande 
valven av en basilika från 500-talet, som var näst störst efter den samtida Hagia Sophia i 
Konstantinopel, ligger alla på samma, under 2 km breda område. De äldsta lämningarna är från 
700 år före Kristus.     Också för en icke-arkeolog är hela det nationella parkområdet intressant. 
Som sig bör, är det skyddat av Unesco. Butrint är en av Medelhavsområdets bäst bevarade 
helheter, trots att några grekiska och romerska blivit mera kända. 

Vi kom bekvämt tillbaka med samma buss och nu fanns det sittplats. Vi steg av lite före vårt hus, 
då vi såg ett gott bageri med burek pastejer med tunn deg och härliga bakelser, som kostar under 
en euro. Det var dags för vår dagliga simtur och där var Seppo också. En del upplysningar fick vi av 
honom under pratstunden. Promenaden till centrum är ganska lämplig, på ca en kilometer. Invid 
småbåtspiren drack vi gott espresso kaffe och juice på Limani-caféet och köpte ett par böcker och 
souvenirer. En välgjord bok om konstutställningen av flera toppkonstnärers arbeten från Tirana, 
som just slutar, fick vi gratis. Nu köpte jag också Kadares bok, som jag nämnt ovan. 

En gin-tonic på balkongen följdes av höns med ris samt goda bifftomater med rödvin från eget kök. 
Måndag morgon tog vi samma buss, men nu till Ksamil (strax före Butrint) och nu trängdes vi med 
några svenskar och kanske 100 andra. Apolloresor har stora grupper i Saranda just nu. Vi bor ju vid 
den väg som leder till Ksamil, så därför är bussen från centrum färdigt fullsatt då vi skuffar oss in. 
Väl framme går man ca 500 m till beachen och där finns ett par caféer längs med strandavsnitten. 

           
Ksamil beach med en av de små Tertanisitholmarna        Favoritbageri 

Vit strand och otroligt klart och skönt vatten!    Det fanns också några vilstolar att hyra samt ett 
träskjul att klä om sig i. Om ett par timmar blev det en stund molnigt och vi tog bussen tillbaka – 
utan att glömma bageriet, med sesampinnar och bakelser. Det var skönt att läsa och sola lite i lugn 
och ro. Korv, potatis och stekta auberginer blev det idag. 

Jo, dagarna började rulla undan och vi blev mera hemmastadda i Saranda. Det fanns inget behov 
längre att gå med kartan i handen. På vår promenad till centrum inköptes ett par souvenirer och 
jag hittade en detaljerad karta över Sarandas omgivning, som kom väl till pass då vi avtalade med 
en trevlig taximan om en resa till Lukovë beach, ca 25 km norrut.  Vägen dit är bra, men smal och 
kurvig och från byn är det en  serpentinväg ned till den tomma beachen. För en fyra timmars resa 



 

 

är 30 euro kanske inte så väldigt mycket, tyckte vi. Dessutom talade taximannen lite engelska. 
Naturen är betagande längs kustvägen, som fortsätter till mera kända Borsh och Himarë. Man kan 
åka den vägen vidare till Vlorë och Tiranas hamnstad Dürres, men den är betydligt långsammare. 

De som sett mycket av Albanien, verkar att gärna föreslå Lukove – Himare sträckan som bästa 
beachnatur – fortfarande rätt ”jungfruliga”, långa sandstränder nedanom höga sluttningar. Vi ville 
inte åka längre än Lukove. Där fanns några baracker av bräder, en lite originell tysk och, 30-40m 
inåt från stranden, en imponerande mängd plastavfall efter säsongen som just slutat. Tysken och 
hans fru kommer varje år och hälsar på en lokal fiskare säger han – och bor i en VW kleinbuss. 

I en barack klädde vi om oss och vandrade ut i havet, som var lugnt och skönt. På långt avstånd såg 
vi ett par lokala ungdomar, i övrigt var det tomt – förutom tysken. 

           

En timme njöt vi av den solitära stranden. Vår taximan (på bilden) stannade sedan hos en tant som 
fixade kaffe åt oss och bjöd dessutom på hemmagjord raki. Nu var vi riktigt på landet. Raki 
tillverkas oftast av plommon eller druvor med lite örter. Jag har glömt att säga att vi köpte redan i 
Tirana en flaska Skenderbeu brandy, som är rätt mjuk i smaken och snart är slutdrucken. Återresan 
via alla byar gick bra och vi stannade vid strandrestaurangen och beställde fårstek i ugn till kvällen. 
Lammgrytans lite knapriga knyten smakade senare riktigt gott med lite lokalt rödvin. 

Invid småbåtspiren och café Limani i centrala Saranda finns både en utställningslokal för konst och 
ett historiskt museum. Den omnämnda utställningen av mästare från Tirana var nu avslutad och 
ersatt av barnalster, som såg glada och granna ut. Vi gick till museet och den kunnige farbror, som 
hade jour, blev ivrig att berätta för oss om alla gamla bilder och prylar. Där var ingen annan. Oftast 
var motiven från kriget: italienarna var här två gånger, egentligen tre, tyskar och även britter, som 
bombade. Mycket har förstörts, moderna byggnader har också ersatt många vackra hus från 1800-
talet. Det var intressant att höra och se hur staden utvecklats. Nu råder byggförbud på havssidan 
om bergen. 

Medan jag igen smuttade på en dubbel espresso med sandwich, tittade Gunvor på butiker och 
kom så med ett par badskor i tyg, som ser sköna ut. Simturen nedanom vår lägenhet missade vi 
inte. En hemmamiddag smakade bra och vi kunde följa med lyxkryssarna som dagligen bytte plats.. 
Vid halvsjutiden tog vi faktiskt en drink och gick ut på balkongen för solnedgången verkade bli 
extra färggrann. En amatörversion ses nedan. 



 

 

    

Torsdagen 29.9. var vår sista hela dag i Saranda. Vi tyckte att det var värt att åka till strandidyllen i 
Ksamil en gång till. I bussen hade vi sällskap av ”Benka” med fru Marie från Luleå, samt en annan 
svensk familj (på Apolloresa). Benka är hovslagare och frun djurskyddare. Riktigt roligt att prata 
med dessa glada mänskor. Det kristallklara vattnet var minst lika skönt som första gången. Jo, vi 
köpte två bakelser och pastejer på pasticeriet på hemvägen – stora och goda à 75 eurocent!  

Det verkade så lugnt i staden då vi gick ut för att äta. Makedoniern, på vars krog vi åt första 
kvällen, hade nu stängt. En granne sade att han gått i konkurs. Vi åt ändå riktigt gott på en liten 
familjekrog nära hemknuten. Ja, så var det dags att packa våra grejor för tidig avfärd följande 
morgon, septembers sista dag. Angela skulle komma och ta emot nyckeln klockan nio och allt var 
betalt. 

Fredag 30.9. kom vår taximan fem före nio och hämtade oss för att åka till terminalen, men Angela 
syntes inte till. Vi lämnade nycklarna på bordet och åkte iväg. Det låg två stora lyxkryssare i 
hamnen, men då vi väl satt oss i terminalens café, blev vi inte störda av dessa folkströmmar. Före 
tio gick vi igenom tullen och tog plats i bärplansbåten och 10.30 bar det av med god fart. Båten var 
nästan fullsatt. Vi kom fram efter en timme, men klockan var alltså 12.30. Ännu flera jättelika 
passagerarkryssare (kanske inte så lyxditon) låg i Corfus hamn i huvudstaden Kerkyra, där 
passkontrollen gick snabbt. Vi fick en riktigt trevlig taxichaufför, som vi bad köra via Old Fortress 
och Gamla stan mot vårt hotell Ariti, söderom centrum invid flygfältet.  

Det blev en kavalkad av vackra gamla byggnader och miljöer på vägen. Corfu har ju en verkligt rik 
historia. Den 400-åriga venetianska perioden följdes 1797  av den franska, den turkiska och sedan 
den engelska ockupationen under 50 år till 1864. Sedan dess är ön grekisk med ett kort avbrott för 
Mussolini på 1920-talet. Flera lämningar från antiken finns också kvar, men stadsdelarna och 
miljöerna följer främst de olika epokerna from. det venetianska inflytandet. Vår taximan gjorde ett 
par extra rundor och berättade mycket om det vi såg. Många kvarter och byggnader är skyddade 
av UNESCO och det gäller de typiska ljusbruna, närmast terrakottafärgade husen med gula 
fönsterkarmar. Det stora fortet ute på den dominerande halvön och Soianada fältet intill och de 
smala, livliga gatorna inne i staden stannade bäst i minnet. Vi kom till centrum en gång till. 

 Hotellet är stort, men välbeläget för vår två dagars vistelse. Taxin fick sina välvärda 15 euro och vi 
blev väl mottagna på hotellet. Rummets balkong vätte mot poolen och i fonden reste sig bergen. 
På sidan, nedanför den höga sluttningen, var den livliga landningsbanan för främst turistflyg, som 
vi kunde se när vi gick och åt sofrito (här kalvstek) och moussaka på krogen alldeles nära. Till 



 

 

krogens sidoterrass kom busslaster av folk för att se den fantastiska utsikten över Pontikonisi 
klostret långt nere, havet och i horisonten fastlandet. 

    

Flygen dundrar förbi och landar invid Ariti            Utsikt över Pontikonisi klostret från krogen 

Det var varmt och skönt vid simbassängen och senare åt vi sardiner och seabass på en sympatisk 
familjekrog nära hotellet. Vi fick också info i shopen invid krogen att vi där kunde köpa 
bussbiljetter till resan följande morgon, via innerstaden till Achilleion.  

Efter ett rikligt mellanmål (inkl.bakon) som hörde till, åkte vi med buss 2 till centrum och hittade 
efter en promenad småningom buss 10 att åka ut ett tiotal kilometer söderut till Achilleion 
palatset på en vacker höjd mot havet. Kejsarinnan Elizabeth av Österrike (”Sissy”), gift med kejsar 
Franz Josef I, blev så förtjust i stället att hon lät bygga palatset år 1890-91, på ett drygt år. Sissy var 
också förtjust i antiken, Akilles och Grekland så hon vistades mycket här under ca 8 år, tills hon 
blev mördad 1898. Den omtyckta och lyriska kejsarinnan hade då redan förlorat sin son och syster. 

Hon var mycket angelägen om den omgivande naturen, trädgården och alla statyer. Salar i 
pompeiisk stil och renässans. Byster och statyer av grekiska filosofer pryder pelarna till peristylen 
på övre etaget. En 11 meter hög staty av Akilles blickar ut över havet från en avsats längst borta. 

 Achilleion 



 

 

          

Akilles (11,5 m) med publiken nedanför                   Kejsarinnan Elizabeth (Sissy) vid entrén 

Efter en skön stund vid Bella Vista caféets terrass (se bilden nedan) gick vi till bussen, där vi igen 
träffade ett brasilianskt sällskap, som vi hjälpt att hitta bussen. Vi konstaterade ömsesidigt att det  

är ganska lätt att förstå varann 
(lättare än språket i Portugal, som 
de själva tycker är lite svårt att 
förstå!) och de frågade om man 
talar spanska i Finland (!). De hade 
varit en gång i vårt land.  

Vi fick en sista simtur för hösten, i 
poolen. Vi stannade nästan tills 
det blev ”happy hour” i baren. Jag 
var tvungen att pruta lite och 
beklagade att det ännu var ”sad 
hour”, men barman gav med sig. 
Efter middag i granskapet var det 
dags att packa för hemresan och 

beställa taxi till klockan 4.30 am (!). Vi försökte också checka in boarding cards i förväg, men det 
lyckades inte utan hem-emailkod.  Hotellet gav oss en liten doggybag att ta med på morgonnatten 
och taxin var framme på 5 minuter. 

Norwegians flyg startade mot Gatwick punktligt kl. 6. Vi satt på var sida om gången och jag hade 
en ung kille med keps och halsduk som vred sig och kröp ihop och nös åt alla håll. Allt kostar ju 
ombord, också vatten. Nåja, vi åt en dyr frukost på Gatwick, för över 8 pund utan kaffe och bröd, 



 

 

medan vi väntade på Sandra och Trinity. Vi visste att de skulle flyga hem med samma plan som vi! 
De kom i god tid från sin vistelse i England. Flyget kom iväg lite försenat, men hemresan gick bra.  

 

Resan var slut och vi var hemma enligt tidtabell och rutt 2.10. ca 17.30. Lite kyligt var det, men 
vackra höstfärger.  

- o  -  o  -  o  -  o  - 
 

Albanien är ett lyckat turistland i vårt tycke. För några veckors uppehälle finns mest positivt att säga. Vi 
mötte vänliga mänskor och albanska ungdomar speciellt i Tirana och turiststråken i Saranda skiljer sig inte 
mycket från urbana ungdomar i Västeuropa. Speciellt yngre talar ganska allmänt engelska, men inte 
speciellt bra. Redan i Tirana blev det klart i samtal med Mario och Eros att korruptionen är ett svårt 
problem och de därför inte önskar att Albanien skall bli medlemmar ännu i EU, då det välståndet inte skulle 
sprida sig till folket. Det skulle nog stanna i politikers fickor, som det gjort länge. 

Efter 1992 tog kommunismen slut och president är sedan 2012 Bujar Nishani (anm: från 2017 Ilir Meta) och 
premiärminister är from. 2013 Edi Rama för en socialistisk regering, efter 8 års konservativt styre (se 
bilaga). Tirana är en storstad med många kontraster. I de livligare kvarteren i centrum är det modernt med 
stiliga byggnader och shoppar, som i vilken europeisk stad som helst. Det mesta är ändå mycket billigare. 
Lönerna är låga och arbetslösheten är mycket stor. Av över tre miljoner albaner är nästan en miljon 
utomlands och söker jobb. Av dem som är kvar går nära en miljon oftast utan arbete. I Saranda kostar en 
strandlägenhet (som vår) ca 50 – 60.000 euro och så är det byggstopp för tre år. Många byggskelett 
(betongstommar) står tomma sedan länge. God och billig mat, vacker natur och sympatiska mänskor lockar 
en växande skara turister. 

 


