
BUSSTUR TIL ALBANIA
Bli med oss på årets busstur gjennom Europa!

TIRANA, ALBANIA

BRATISLAVA, SLOVAKIA

DRESDEN, TYSKLAND

BEOGRAD, SERBIA

HANNOVER, TYSKLAND

ZAGREB, KROATIA

SKOPJE, NORD-MAKEDONIA

MÜNCHEN, TYSKLAND

SARAJEVO, BOSNIA-HERCEGOVINA



BUSSTUR TIL ALBANIA
Bli med oss på årets busstur gjennom Europa!

INKLUDERT I PRISEN

Dette blir en kanonkjekk tur!
Påmelding innen 10. juli

PRIS

Ny og flott turbuss med profesjonell sjåfør
God reiseleder med kunnskap på turen
12 hotellovernattinger m/ frokost inkludert
2 netter på Kiel-ferja med dobbel lugar 
tur/retur inkludert 2x frokost og 2x stor flott 
buffet
10x lunsj
Lokal guide i Tirana

23.900,-
per person i dobbeltrom

Ta kontakt for meir informasjon
Per Arne Fisketjøn
Daglig leiar
52 79 04 00 / 455 06 601
per.arne@suldalsbussen.no



Avreise fra Flotmyr kl. 04.30 (detaljer kommer etter at vi ser hvor påmeldingene kommer fra) og 
det blir muligheter for påstigninger langs ruten over Haukeli. Frokost i Seljord før ferden går videre 
østover til Oslo og Colorline-terminalen. Deretter venter ombordstigning, tildeling av lugar, middag 
og underholdning på kvelden. Avgang fra Oslo kl. 14.00. 

Etter at vi har kjørt i land på ferjeterminalen i 
Kiel ca. kl. 10.30, setter vi kurs mot Dresden i 
sør-østlige Tyskland. Vi følger E 13 sørover og 
stopper underveis for felles lunsj og  
nødvendig beinstrekk.  
 
Vi ankommer Dresden utpå ettermiddagen/
kvelden og innlosjeres på hotell i sentrum av 
byen. Etter middag blir det mulig med en tur til 
fots i sentrum. 

Dresden er hovedstaden i den tyske delstaten 
Sachsen. Byen ble frem til andre verdenskrig 
regnet som en av Europas vakreste byer og 
var kjent som Nord-Europas Firenze ... ved 
Elben. Byen ble utsatt for massiv bombing av 
allierte bombefly i februar 1945. Omfattende 
gjenoppbygging og restaurering har gradvis 
gitt byen noe av sin gamle skjønnhet tilbake. 

SØNDAG 1. SEPTEMBER: HAUGALANDET - OSLO - 45 MIL (L,M*)

MANDAG 2. SEPTEMBER: KIEL - DRESDEN - 54 MIL (F,L,M)

TURPROGRAM FOR ÅRETS BUSSTUR
Bli med oss på busstur gjennom Europa til det forgjettede land Albania - ukjent reisemål for de fleste 
av oss ... så langt. Vi starter reisen fra Haugesund over Haukeli mot Oslo og Colorline-terminalen. 
Her venter Kiel-ferja som tar oss med videre gjennom en stille nattseiling til Kiel. 

Kanskje dette kan kalles «ÅRETS BUSSTUR?»
 
Turen går gjennom Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Serbia, Nord-Makedonia og til Albania. 
Hjemturen går nord-vestover fra Albania via Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Slovenia 
Østerrike og Tyskland. 

*Frokost (F), lunsj (L) og middag (M) er markert dersom inkludert i prisen på den enkelte dagen



Etter en bedre frokost på hotellet, tar vi fatt 
på neste etappe gjennom Tyskland, Tjek-
kia og over grensa til Slovakia. Vi cruiser 
sørover på gode veier gjennom et variert 
og spennende landskap. Det blir felles lunsj 
underveis før vi ankommer Slovakias  
hovedstad, Bratislava utpå ettermiddagen. 

Med 430 000 innbyggere er Bratislava 
landets største by, som ligger helt vest i 
landet, ved grensen til Østerrike og  
Ungarn. Elven Donau deler byen i to, som 
har et konstruert sentrum og en koselig og 
oversiktlig gamleby. Bratislava er Slovakias 
politiske, kulturelle og økonomiske sentrum. 

Etter frokost setter vi kursen videre sørover 
gjennom Slovakia og mot den serbiske grensen 
- denne dagen vil vi ende opp i Beograd, som er 
hovedstaden i Serbia. Men det blir tid for litt  
benstrekk og lunsjpause underveis.

Beograd - den hvite byen - er en av Europas 
eldste byer, og har blitt herjet gjennom hundrevis 
av år. Turbulente kriger, kongedømmer,  
sosialisme, revolusjoner, demokrati, demonstras-
joner og ikke minst verdenskrigene har satt preg 
på byen. Hele 44 ganger gjennom historien er 
byen rasert, senest da den ble bombet av NATO 
i 1999 - men byen står der fortsatt. Gang på gang 
har den hevet seg fra asken og beholdt sin sjel. 

I Beograd får vi 2 overnattinger - og etter mange 
mil i buss, blir det nå anledning til å bli kjent med 
den hvite byen. Torsdag 5. september oppholder 
vi oss i Beograd og det blir lunsj for egen regning 
denne dagen. Det blir guiding til fots i sentrum-
sområdet. Det blir også servert middag på  
hotellet begge dager.

TIRSDAG 3. SEPTEMBER: DRESDEN - BRATISLAVA - 47 MIL (F,L,M)

ONSDAG 4. SEPTEMBER: BRATISLAVA - BEOGRAD - 57 MIL (F,L,M)



Vi fortsetter reisen vår sør-østover mot 
Nord-Makedonia (som nå er navnet på  
tidligere Makedonia) og hovedstaden Skopje 
- den største byen i Nord-Makedonia og det 
politiske, kulturelle, økonomiske og akademiske 
senter i landet. Byen er flerkulturell og har ulike 
folkeslag. Mesteparten er makedonere,  
deretter kommer etniske albanere, sigøynere 
og etniske serbere. 

Oldtidsbyen Skopje viser til store byggverk helt 
tilbake til Bronsealderen og byen bærer tydelig 
preg av historiske og dramatiske endringer i 
Sentral-Europa med arkitektonisk påvirkning fra 
gresk til ottomanisk tidsepoke.
Dette er «Aleksander Den Stores» by. 

Vi fortsetter reisen vår sørover mot reisemålet 
Albania og hovedstaden Tirana - vi tar selvsagt 
pauser og lunsj underveis. 

Tirana er hovedstaden og den største byen i 
Albania. Offisielt har byen 600 339 innbyggere, 
men uoffisielle overslag går så høyt som 700 
000. I «Gamlebyen», som ligger nordøst for torget, 
finnes det antikvariske bygninger. «Skanderberg-
plassen» ligger i byens sentrum, rett ved Etehem 
Bej-moskeen og Kulturpalasset. Byen ligger på et 
fruktbart sletteland ved foten av Dajti-fjellet. 

Edi Rama fungerer som Albanias nåværende 
statsminister, men var tidligere ordfører i Tirana 
i 11 år. Før han ble politiker var han en fargeglad 
kunstner. Kanskje nettopp på grunn av dette omg-
jorde han Tirana fra en grå mus til en skikkelig 
fargeklatt! Mange av de tidligere grå fasadene på 
Tiranas boligblokker er nå malt i spreke farger og 
spennende mønster. 

Det ligger en slags symbolikk bak det hele 
- ved å male bygningene håpet Rama å føre 
Tirana inn i en lysere framtid. Og i Tirana skal vi 
få muligheten til å beskue den fargerike byen i 
hele 3 dager!

FREDAG 6. SEPTEMBER: BEOGRAD - SKOPJE - 43 MIL (F,L,M)

LØRDAG 7. SEPTEMBER: SKOPJE - TIRANA - 29 MIL (F,L,M)



Søndagen er vi i Tirana og det blir tilbud om 
sightseeing i sentrum av Tirana. Det blir lunsj for 
egen regning denne dagen. Middag severes på 
hotellet. 

Mandagen er vi i Tirana og det blir tilbud om å dra 
til badebyen Durres ved Adriaterhavet som ligger 
ca. 40 km fra Tirana. Det blir lunsj for egen regn-
ing denne dagen. Middag serveres på hotellet. 

Vi gjør oss klar til en ny etappe i nordvestlig  
retning gjennom Montenegro og videre mot 
Bosnia Hercegovina og Sarajevo. Det blir lunsj og 
pauser underveis. 

Sarajevo er hovedstaden og den største byen i 
Bosnia-Hercegovina. Innbyggertallet i bykjernen 
er på 310 000. Fascinerende Sarajevo - i en dal 
omringet av bratte åser og med en mangslungen 
historie. Merkene etter konflikten på begynnelsen 
av 90-tallet er fortsatt synlige, i denne aktive og 
urbane byen, som kan skilte med en rekke  
kulturfestivaler. 

Skuddene i Sarajevo fant sted på Latinerbroen 
- og det var disse skuddene som utløste første 
verdenskrig. Stedet hvor erkehertug Frans  
Ferdinand ble skutt er fortsatt markert på broen, 
og her kan du stå og ta inn over deg historien. 

Gamlebyen er kanskje byens høydepunkt. Et like 
stort og vel bevart historisk område fra den  
ottomanske perioden som pulserer av liv både 
natt og dag året rundt... skal man lete lenge etter! 

SØNDAG 8. SEPTEMBER: TIRANA (F,M)

MANDAG 9. SEPTEMBER: TIRANA (F,M)

TIRSDAG 10. SEPTEMBER: TIRANA - SARAJEVO - 40 MIL (F,L,M)



Vi starter opp igjen på morgenen og kruser videre nordover gjennom Bosnia-Hercegovina mot 
Kroatia og hovedstaden Zagreb. Det blir pauser og lunsj underveis.

Zagreb er hovedstaden og den største byen i Kroatia. Byen er det kulturelle, vitenskapelige,  
økonomiske og administrative sentrum for landet. Zagreb har ca. 800 000 innbyggere.  
Byen ligger mellom de sørlige skråningene av Medvednica-fjellene og på begge bredder av  
Sava-elva i en høyde på omtrent 122 meter over havet. 

Byen har en praktfull gamleby i de sammenvokste middelalderlandkse byene Kaptol og Gradec, 
med et stort antall flotte og godt bevarte bygninger. Her går vektere fremdelen runden ved  
solnedgang og tenner gasslyktene i gatene. Veien opp til gamlebyen bør tas fra markedstorget  
og oppgaten med et stort utvalg av butikker, restauranter og fortauskafeer. 

I dag går turen videre gjennom Slovenia og Østerrike og inn i Tyskland der vi ender opp i München 
sent på ettermiddagen. Det blir lunsj og små pauser underveis. 

München er hovedstaden i den tyske delstaten Bayern. Med 1,4 millioner innbyggere i sentrum, 
eller med 4 millioner dersom du tar med forstedene rundt byen, er dette den tredje største byen i 
Tyskland, der kun Berlin og Hamburg er større. München er ikke som andre tyske storbyer - før du 
rekker å bestille en bayer og en pretzel, har du kommet i snakk med nabobordet, og før du aner 
det tramper du i takten til ompamusikken du trodde du ikke likte. München er en smittsom tilstand 
av livsglede og høy seidelføring!

ONSDAG 11. SEPTEMBER: SARAJEVO - ZAGREB - 40 MIL (F,L,M)

TORSDAG 12. SEPTEMBER: ZAGREB - MÜNCHEN - 55 MIL (F,L,M)



Marienplatz - byens hjerte - er en av Europas mest symbolske, åpne plasser. Bilfritt og historisk - 
her er det deilig å slappe av på en uterestaurant og beundre den klassiske arkitekturen. Både det 
gamle og det nye rådhuset ligger her, og klokkespillet i det nye rådhuset er en attraksjon der figurer 
i full størrelse gjenskaper tradisjonelle, bayerske fabler. 

I München får vi også 2 overnattinger på hjemveien. Her blir det anledning til å bli bedre kjent med 
den bayerske hovedstaden. Fredag 13. september får vi dagen til disposisjon i München. Det blir 
lunsj for egen regning denne dagen. Det blir tilbud om guiding til fots i sentrumsområdet. Middag 
serveres på hotellet begge dager. 

I dag starter turen videre nordover gjennom Tyskland, der vi tar lunsj og pauser underveis, før vi 
ender opp i Hannover. Byen har et innbyggertall på over en halv million og er hovedstaden i del-
staten Niedersachsen og ligger ved elven Leine. 

Hannover er en kjent messeby. Hver vår huser den verdens største datamesse CeBIT og industri-
messen Hannover Messe. I 2000 var Hannover vert for verdensutstillingen Expo 2000. Niedersa-
chen er et viktig industriområde, og i Hannover ligger noen av fabrikkene til Volkswagen, elektron-
ikkprodusenten Sennheiser og dekkprodusenten Continental. På 1800-tallet ble industrikonsernet 
Hanomag en viktig industri i byen. Konsernet ble kjøpt opp av Mercedes-Benz på 1960-tallet. 

LØRDAG 14. SEPTEMBER: MÜNCHEN - HANNOVER - 63 MIL (F,L,M)



Da starter vi morgenfriske på siste etappe 
gjennom Tyskland og ender opp i Kiel ved 
ferjeterminalen til Colorline. Det blir avgang 
kl. 14.00 og en fin overseiling til Oslo i løpet 
av ettermiddagen, kvelden og natten. Det blir 
servert lunsj og middag ombord. 

Kiel er en havneby nord i Tyskland med 242 
000 innbyggere. Det er hovedstaden og den 
største byen i delstaten Schleswig-Holstein. 
Byen har et universitet med sterk tilknytning til 
maritime emner og var lenge vertsby for den 
tyske hovedmarinebasen. 

Kiel ligger på begge sider av Kielfjorden, 
som danner en naturlig havn ved Østersjøen. 
Vannskillet mellom Nordsjøen og Østersjøen 
går gjennom de sørlige bydelen, slik at de to 
elvene i byområdet, Schwentine og Eider, 
munner ut i henholdsvis Kielfjorden og  
Nordsjøen. I bydelen Holtenau ligger den øst-
lige inngangen til Kielerkanalen, som er en av 
de mest traffikerte kanaler i verden. 

Vi ankommer Oslo og Colorline-terminalen på formiddagen og er nå nesten på hjemlige trakter, 
men de 45 milene må gjøres før vi er tilbake på Haugalandet. Det blir lunsj i Seljord. Middag må 
dere syte for selv denne kvelden...

SØNDAG 15. SEPTEMBER: HANNOVER - KIEL - 25 MIL (F,L,M)

MANDAG 16. SEPTEMBER: OSLO - VESTLANDET - 45 MIL (F,L)

Ta kontakt for meir informasjon
Per Arne Fisketjøn
Daglig leiar
52 79 04 00 / 455 06 601
per.arne@suldalsbussen.no


