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Voor ken ners was Albanië al een aan tal jaren een ‘geheim tip’: een nieuwe vakan ‐
tie be stem ming in een onbe kend land in Zuid oost-Europa, met mooie zand stran ‐
den, ber gen, meren, wilde rivie ren, natuur par ken, arche o lo gi sche opgra vin gen,
Otto maanse stad jes en een brui send uit gaans le ven in de hoofd stad Tirana. Over ‐
nach ten, eten en drin ken waren heel goed en goed koop.
De echte door braak van het toe risme van uit Neder land kwam toen het vanaf
2017 moge lijk werd recht streeks en low bud get van Amster dam naar Tirana te
vlie gen. Dat trok veel men sen over de streep die wel eens een kijkje wil den
nemen in dit bij zon dere Bal kan land.
Ieder een die er geweest is, weet dat het onmo ge lijk is dit berg ach tige land in een
of twee weken hele maal te ver ken nen. Je moet een keus maken, anders zit je de
hele dag in de auto, want de reis tij den zijn lang. In deze gids is de keus gemaakt
Noord-Albanië cen traal te stel len en dat bete kent heel Albanië ten noor den van
de Shkum bin-rivier.
De gids begint met een sum miere beschrij ving van de hoofd stad Tirana en omge ‐
ving, omdat die stad mee stal aan komst- en ver trek punt is. Odys see heeft ook een
(zeer uit ge breide) stads gids Tirana in haar fonds.
Shko dra ligt aan het Meer van Shko dra en is een cul tuur stad met een Ita li aans
cen trum, veel katho lieke ker ken, mos keeën, een prach tig foto mu seum en ook:
vis res tau rants in rus tige dorp jes aan het meer. Shko dra is ook hét ver trek punt
voor trips naar de Alba nese Alpen en de boot tocht over het Komanstuw meer.
Het spor tieve toe risme van de laat ste jaren naar de Alba nese Alpen heeft gezorgd
voor een ople ving van bijna ver la ten berg dorp jes. De oor spron ke lijke bewo ners
zijn terug ge ko men en heb ben hun tra di ti o nele boe ren hui zen ver bouwd en open ‐
ge steld. De Ver vloekte Ber gen, zo heet het ontoe gan ke lijke karst ge bergte waar
berg be wo ners eeu wen lang in tra di ti o neel stam ver band in de geïsoleerde dalen
leef den. Het gebied is de laat ste jaren popu lair gewor den bij wan de laars en berg ‐
be klim mers. Het dorpje Theth in de Sha la va l lei is ver trek punt voor meer daagse
berg toch ten als de Peaks of the Bal kans-route en de Via Dina rica. De wan de ling
van Theth naar Val bona over de Val bona-pas staat op steeds meer wens lijst jes.
Noord oost-Albanië bezoe ken bete kent ken nis ma ken met eeu wen oude tra di ties,
wet ten en bloed wraak. Het is een onbe kend gebied met dun be volkte berg re gio’s
en zeer veel land schap pe lijk schoon: Puka, Mir dita, Mat, Dibra en Kukës.
Het noor de lijk kust ge bied vanaf de grens met Mon tene gro biedt grote afwis se ‐
ling: bad plaat sen als Shen gin, Veli poja en Durrës, wijn ge bie den, natuur par ken
met lagu nes en moe ras sen en his to ri sche ste den als Lezha, Laç, Durrës en Kruja.
In 2020 ver schijnt bij Odys see een gids over Zuid-Albanië.
Veel lees ple zier,
 
Gerda Mul der
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ‐
ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@ odyssee- reisgidsen. nl
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Marubi-museum, werkplaats vilten
‘plis’,1900-1920. Foto Kel Marubi

Dollma en Sar Sallteku (Kruja)
Bektashi Wereldcentrum (Tirana)

Lodenmoskee (Shkodra)
Mesibrug (Shkodra)
Ottomaanse Bazaar (Kruja)

Komanstuwmeer
De Albanese Alpen
Bunadelta
Natuurreservaat Kunë-Vain-Tale
Natuurpark Patok-Fushë Kuqë

Kallmet (ten N van Lezha)

Marubi Fotomuseum (Shkodra)
Etnografisch museum (Kruja)
Nationaal Historisch Museum
(Tirana)

Centrum voor Herinnering (Shko‐
dra)
House of Leaves (Tirana)
Werkkamp in Spaç

Kulla’s in Theth
Kulla’s in Mirdita (Orosh, Rubik)
Kulla’s in Tropoja (Bujan)

Fort Rozafa (Shkodra) 
Fort Lezha
Fort Preza
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Viluna Beach (Velipoja)
Currilave Beach (Durrës)
Mali i Robit Beach (Golem)
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Zicht op Tirana. Foto BigStock

Er wonen ruim 900.000 inwoners in het district Tirana, het grootste grootste‐
delijke gebied van het land. Bijna een derde van de Albanese bevolking
woont in het district; de stad Tirana telt 610.000 inwoners. Tirana werd pas in
1920 hoofdstad van Albanië en was toen een slaperig Ottomaans stadje. Het
centrum is nog steeds niet groot, overzichtelijk en goed te belopen. Het
bestaat uit een centraal plein, twee kaarsrechte boulevards die vanaf het
plein naar het noorden en zuiden lopen, en wijken ten oosten (de oude Otto‐
maanse stad) en westen (de stadsuitbreiding van de jaren twintig en dertig)
van het plein. In het zuiden ligt ‘de nieuwe stad’ met de uitbreiding van na de
Tweede Wereldoorlog, een park en een kunstmatig meer. Er lopen twee rivie‐
ren door de stad: de Tirana en de Lana. De stad is enorm gegroeid na 1991
toen duizenden plattelands- en bergbewoners naar de hoofdstad trokken.
Die noordelijke uitbreiding werd een compleet nieuwe stad, Kamza.
De omgeving van Tirana is bergachtig met spectaculaire natuur zoals het
Nationaal Park Dajti en de Mali me Gropa bergen met hun merkwaardige
diepe holen. De middeleeuwse forten van Preza en Petrela zijn historisch inte‐
ressant. Wie tijd heeft kan tochten maken naar de stuwmeren Bovilla en
Farka en de grotten van Pëllumbas.
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Het centrum van Tirana is niet groot, zeer overzichtelijk en goed te belopen.
Het bestaat uit het Skanderbegplein, de kaarsrechte boulevard die vanaf het
plein naar het zuiden loopt: Dëshmorët e Kombit. Belangrijkste bezienswaar‐
digheden zijn het Skanderbegplein met de Et’hem Bey moskee en Klokkento‐
ren en het Nationaal Historisch Museum, het Cultuurpaleis en de Nationale
Kunst Galerij.

Wie Tirana voor het eerst bezoekt, komt snel terecht op het Skan der be g plein,
het hart van de stad. Het door de Ita li a nen in de jaren ‘30 ont wor pen plein met
de geel rode neo klas sieke rege rings ge bou wen is sfeer vol. In de com mu nis ti sche
peri ode bleef de struc tuur van het plein gehand haafd. Tot 1991 was het plein het
domein van voet gan gers maar vanaf 1991 stroomde het vol met auto’s. Daarna
volg den nog vele meta mor fo ses; de reno va ties van het Skan der be g plein zijn
berucht, elke vier jaar ging het plein op de schop. Na de laat ste ingrij pende
recon struc tie in 2017 is het plein ver an derd in een auto vrije oase, beplant met
bomen en strui ken. Het plein dankt zijn naam aan de nati o nale held Skan der beg,
die in de 15de eeuw strijd leverde tegen de Otto maanse troe pen. In 1968 is het
bron zen rui ter stand beeld van Skan der beg op het plein geplaatst, 400 jaar na zijn
dood.

Een ronde over het Skan der be g plein begint bij de Et’hem Bey mos kee uit 1821,
een van de mooi ste gebou wen van Tirana. In 1789 begon Molla Bey, klein zoon
van de stich ter van Tirana, Sule j man Pasha, met de bouw en zijn zoon Et’hem
Bey vol tooide die in 1821. De mos kee heeft een ele gante toe gang, omge ven door
vijf tien zui len met bogen, ver sierd met fresco’s van plan ten. Die plan ten mo tie ven
komen terug in het inte ri eur. Toen in 1967 hon der den ker ken en mos keeën wer ‐
den afge bro ken, bleef de Et’hem Bey mos kee gespaard. Begin 1991 werd ze weer
gebeds huis. De bij de mos kee beho rende Otto maanse Klok ken to ren is gefi nan ‐
cierd door bij dra gen van rijke feo dale fami lies uit Tirana.
De toren is tegen woor dig open voor publiek.
Dicht op de Et’hem Bey mos kee staan minis te ries in Ita li aanse neo re nais sance stijl
(1932). Op de hoek van het plein met de Rr. Çamëria staat het Nati o nale Pop pen ‐
the a ter. In dit his to ri sche gebouw was van 1925 tot 1944 het Alba nese par le ment
geves tigd. In het wes ten van het plein staat sinds 1938 het impo sante gebouw
van de Nati o nale Bank van Albanië. De bank is gebouwd in de fas cis tisch-rati o na ‐
lis ti sche stijl die toen in Italië gang baar was. In 2015 is het bank ge bouw gron dig
gere no veerd.

 

Tirana-Centrum

Skanderbegplein
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Et’hem Bey moskee 8-15 uur • gratis

Klokkentoren 8-15 uur • ALL100

Tirana en omgeving verkennen 9

 


