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Hej alla! 

Nu är julen här och tomten klappar snart på våra portar. Prima Donna sover i  “enslig vrå” i 
Sverige detta år. För att hon skall vänja sig vid vårt bistra klimat, får hon vara inne i 
stugvärmen någonstans på Orust. Själva sitter vi  i vår egen stugvärme och blickar lite 
tillbaka med hjälp av några bilder från platser vi hade stora förväntningar inför, nämligen 
Albanien och Montenegro.  Detta infriades med råge. 

Vi fick se ett Albanien som lyft sig rejält, från ett slutet land till en kommande stor 
turistnation. De är bara i början av sin utveckling. Men ivern att ta sig mot målet var det 
inget tvivel på. De kuststäder vi besökte var “turistmässigt” lika med vilken annan turistort 
runt Medelhavet. Det råder en enorm byggboom.  

Montenegro visste vi inte så mycket om innan. Vi var lite slarviga att läsa på. Därför blev det 
lilla vi såg av Montenegro desto mer positivt. Vi besökte “bara” Kotorviken som ledde oss in 
till den fina staden Kotor. Den sista delen av viken var som att befinna sig i ett norskt 
fjordlanskap, bedövande vackert. Staden Kotor skäms inte heller för sig. Den finns på 
Unescos världsarvslista och besöks varje dag av minst ett par stora kryssningsfartyg.  

Denna Julspecial får bli vårt sista “Resebrev” i vår Medelhavs-Odyssé. Vi hoppas att Ni alla har 
funnit något givande från vår resa. Det har varit en fantastisk upplevelse för oss, att ha 
kunnat genomföra detta i den härliga miljö som Medelhavet erbjuder. 

Till våren hämtar vi hem Prima Donna och fortsätter med nya resor tillsammans. Vi tackar Er 
alla för att Ni varit med oss och önskar   



God Jul  


och  

Gott Nytt År 


Prima Donna / Lisbeth o Hans 







Innan vi lämnade Grekland måste vi åter besöka Panos Taverna utanför 
Aktios alla marinor. Fantastisk god grekisk “husmanskost”. Därefter var vi 
redo att byta gästflagga till den Albanska. Gissa om att det låg spänning i 
luften när vi närmade oss staden Saranda för incheckning. 



Saranda mötte oss som en modern turisttad. Det var mycket inhemska turister, men 
varje dag kom det båtar från Corfu med främmande gäster. En gång i veckan får 
Saranda besök av kryssningsfartyg. Man har därför byggt en fin byggnad för att ta 
emot kryssningsgäster. Det finns inte någon direkt skärgård utefter den Albanska 
kusten, men kring Vlores kommer man in i ett litet innanhav. Infarten vaktas av 
lämningar från det “slutna Albanien” . Det ligger massor av nedgrävda skyttevärn 
utefter udden. 













Infarten till Kotorviken vaktas av två fort. Det är en lång väg in till staden Kotor. Höga 
berg omger den innersta viken. Detta skapar en annan känsla än att komma till en 
hamn utefter den låglänta kusten. Har man turen på sin sida finns det plats i den lilla 
marinan nedanför stadens murar. På kvällen lyser spotlights upp den imponerande 
stadsmuren, som reser sig brant upp mot himlen. Detta är en plats man gärna vill 
återkomma till. 







I Saranda passade vi på att hyra en taxi som tog oss bort från kusten till några 
intressanta platser. Ett ställe vi gillade, var naturparken Blue Eye. Här finns en 
underjordisk källa vars utlopp vimlar av olika färger. Vattnet är isande kallt. Källan 
sträcker sig långt in under marken.  Växtligheten runt floden är frodig. Kanske 
påverkar detta färgprakten hos de individer som lever här.  

Många är de solnedgångar vi upplevt. Dessa får representeras av den ljumma kvällen i 
viken Pantera, längst upp på ön Dugi Otok i Kroatien. 


