
Via Dinarica 
matkareis – I osa
JALGSIMATK KOSOVOS JA ALBAANIAS
•   Dinaaride mäestiku ürgseim osa
•   Sõit Komani järvel: fjordid ja hingematvad vaated
•   Euroopa vaeseim ja Euroopa noorim riik ühe hoobiga
•   Pilguheit Albaania „punkrimaastikule“
•   Albaania köök: segu vahemerelisest ja idamaisest

Via Dinarica, esimene osa
Via Dinarica on matkaradade süsteem, mis kulgeb Balkanil mööda Dinaari mäestikku. 
Riikidest katab ta Albaaniat, Kosovot, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Horvaa-
tiat ja Sloveeniat. Käesolevas, Via Dinarica matkareisi esimeses osas katame kaks riiki: 
Kosovo ja Albaania.

Komani järve fjordid
Komani (tehis)järve vaateid on võrreldud Norra fjordidega. Bradti reisjuht on 
praamisõidu Komani järvel nimetanud „Maailma üheks vingeimaks paadisõiduks“. 
Võimsad vaated ning kirju seltskond: segu kohalikest, turistides ja loomadest, on kõik 
osa elamusest.

Albaania köök
Albaania köök on vahemereline ja väga mitmekesine. Mõjutusi on ta saanud mitme-
telt maailma parimatelt köökidelt, nagu: Itaalia, Kreeka ja Türgi. Tüüpiliseks Albaania 
toiduks on madalal tulel aeglaselt küpsetatud pajaroog. Mägedes on köögi lahutam-
atuks osaks piimatooted, sh juust. See on siiski vaid põgus pilguheit sellele äärmiselt 
mitmekesisele köögile.

Punkrite „hullus“
Albaania on punkrite maa. Üle kogu riigi on üle 173 000 punkri ning sellega on nende 
kontsentratsioon 5,7 punkrit ühe ruutkilomeetri kohta. Punkrid rajati kunagise paran-
oilise kommunistliku diktaatori Enver Hoxha poolt. 

Euroopa viimane avastamata nurgake
Kosovo on Euroopa kõige noorem riik, mis saavutas iseseisvuse alles 2008 aast-
al. Albaania ajalugu on pikem. Rahvas on neis kahes riigis siiski ühine – peamiselt 
albaanlased. Sarnaselt kesine on olnud ka mõlema riigi areng peale kommunismibloki 
langust. Kosovot räsis iseseisvussõda, Albaaniat erinevad „katsetused“ majanduse 
vallas ning samuti ka Kosovo sõda. Sestap on turismi areng olnud mõlemas riigis 
tagasihoidlik, kuigi viimasel ajal tugevas tõusutrendis. Seetõttu on seiklejal viimane aeg 
seal ära käia!

Aeg: 15. - 23. sept 2018 
Hind: 1090 €
Raskusaste: raske

*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


