
64

SEYEHAT

Arnavutluk, eşsiz güzellikle-
ri bulunan ve keşfedilmeyi 
bekleyen bir ülke. Yüksek 

dağları, ormanları ve masmavi de-
nizleri ile insanı kendine hayran bı-
rakan Arnavutluk, doğası, tarihi ve 
insanıyla gidilip görülmesi gereken 
bir yer.

Balkan bölgesindeki birçok ülke Türk 
turistler tarafından çokça ziyaret 
edilirken Arnavutluk bu rotada ge-
nelde es geçiliyor. Oysa sadece Ar-
navutluk’a yapacağınız bir gezi bile 
ancak 10 günde tamamlanabilir.

Arnavutluk Türkiye’ye en yakın ülke-
lerden biri ve Türk vatandaşlarından 
vize istemiyor. Başkent Tiran'a İstan-
bul’dan hem Türk Havayolları hem 
de farklı firmalarla her gün birden 

çok uçuş bulunurken yol yaklaşık 1 
saat 45 dakika sürüyor. Arnavutluk 
bol yağmur alan bir ülke olduğu için 
yağışlı mevsimleri dikkate alarak zi-
yaret etmekte fayda var.

Ülkenin para birimi lek. İlk fırsatta 
paranızı leke çevirmekte fayda var 
çünkü zorda kalmadıkça pek kimse 
euro veya dolar almak istemiyor. Ay-
rıca dükkanların çoğunda hala nakit 
kullanılıyor, büyük işletmeler hariç 
kredi kartı kullanımı pek yaygın de-
ğil. Ülkenin turistler için oldukça gü-
venli olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkede konuşulan dil tahmin edi-
leceği üzere Arnavutça ve bölgede 
yaygın diğer dillerle pek bir benzer-
liği yok. Ama günlük hayat içinde 
Türkçeden geçen birçok kelime ile 

karşılaşabilirsiniz. Yabancı dil bilen 
insan sayısının da pek fazla olduğu 
söylenemez. Genelde üniversite ça-
ğındaki gençler İngilizce biliyor, yaşı 
yüksek kimselerde ise İtalyanca bil-
me oranı yüksek.

Başkent Tiran trafik yoğunluğu ol-
dukça fazla bir şehir, bunu dikka-
te alarak hareket etmekte fayda 
var. Gezinize şehrin merkezinde 
yer alan Ethem Bey Camii ile baş-
layabilir; caminin de bulunduğu 
meydanı ve bulvarı gezerek devam 
edebilirsiniz. Yürüme yolu olarak 
Myslym Shyri caddesi oldukça po-
pülerdir. Şehre şöyle bir yukarı-
dan bakmak isterseniz ‘SkyTower’ 
isimli kule tarzı binanın üst katın-
daki kafede bir kahve eşliğinde 
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bunu yapabilirsiniz. Şehre daha 
da yukarıdan bakmak istiyorum 
diyorsanız teleferikle Dajti dağına 
çıkabilirsiniz. Dajti’ye ulaşım şeh-
rin merkezi sayılabilecek bir nok-
tadan hareket eden teleferiklerle 
olduğu için çıkması hem kolay hem 
de bu yeşil dağ çıktığınıza değecek 
güzel bir manzaraya sahip. Tekrar 
merkeze gelecek olursak ‘Park Ri-
nia’ yani Gençlik Parkı içinde yer 
alan Taiwan isimli komplekste Ar-
navutluk’un meşhur ‘trileçe’sini 

yiyebilirsiniz. Arnavutluk’ta bizim 
içtiğimiz tarzda siyah çay neredey-
se hiç bilinmiyor, onun için gitti-
ğiniz yerlerde siz de Arnavutlara 
uyum sağlayıp kahve içebilirsiniz. 
‘Macchiato’ isimli sütlü kahveleri 
Türk damak tadına oldukça uygun. 
Arnavutlarda kahvaltı kültürü yok 
denebilir, çoğu Arnavut sabahları 
sadece espresso isimli acı bir kahve 
içiyor. Kafelerin ne kadar yaygın ol-
duğunu, neredeyse her sokakta bir 
kafe bulunduğunu da ülkeyi ziyaret 

edince göreceksiniz. Arnavutluk’ta 
et oldukça lezzetli ve fiyatları da 
kısmen makul. Özellikle güzel bir 
et yemeği yemek için şehrin biraz 
dışındaki Nari Lunder isimli resto-
ran gittiğinize değecek bir menü 
vadediyor. Kuzu pirzola (Brinje qin-
gji), dana pirzola (Berxolle viçi), köy 
tavuğu (Pule fshati) tercih edebile-
ceğiniz lezzetler arasında. Ayrıca 
şehre biraz daha uzak olan Nano 
Resort’ta ise şehirde bulamayaca-
ğınız hem leziz hem organik birçok 
menüyü tadabilirsiniz. Şehre geri 
dönecek olursak bünyesinde bir 
göl, bir hayvanat bahçesi ve bolca 
kafe ve restoran barındıran Büyük 
Tiran Parkı’nı mutlaka gezmelisiniz. 
Tiran yakınlarındaki Petrela kalesi 
ve eşsiz manzarası da gezi listenize 
girmeli.

Theth Dağları

Akçahisar'daki Osmanlı Çarşısı 
(Fotoğraf: www.trtavaz.com.tr)
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Tiran’a 1 saat mesafede bulunan, 
Türklerin Akçahisar dediği, Arna-
vutlar tarafındansa Kruje olarak 
adlandırılan şehir, belki bir kasaba-
ya benzese de gezi rotanızda yer al-
ması gereken yerlerden biri. Kruje 
kalesinden aşağı bakınca gördüğü-
nüz Kruje ovası ve Adriyatik Denizi 
nefes kesen bir manzara sunuyor. 
Oldukça turistik olan bu şehir, kla-
sik Arnavut kaldırımlı eski bir Os-
manlı çarşısı ve içinde onlarca çeşit 
hediyelik barındırıyor. Çarşı içinde 
tadilatı Türkiye tarafından yapılan 
şirin camiyi ziyaret edebilirsiniz. 
Hediyelik olaraksa yöreye özgü do-
kuma işlerinden veya zeytin ağa-
cından oyulmuş ürünlerden ala-
bilirsiniz. Bu arada Arnavutluk'ta 
bolca zeytin yetiştiğini; yüzlerce 
yaşında zeytin ağaçları bulunduğu-
nu belirtmekte fayda var. 

Arnavutluk başta da söylediğimiz 
gibi yüz ölçüm olarak çok büyük bir 

ülke olmasa da her bir şehrinde ve 
bölgesinde ayrı bir güzelliği barın-
dırması ile dikkat çekiyor. Başkent 
Tiran’a 45 dakika mesafedeki Dur-
res şehri Adriyatik Denizi kıyısında 
yer alıyor. Bu liman ve ticaret şeh-
rinin gezilecek yeri çok fazla olma-
sa da balık yemek ve ayaklarınızı 
Adriyatik Denizinin suyuna sokmak 
için tercih edebileceğiniz bir nokta. 
Tiran’a 100 km mesafedeki İşkod-
ra şehri de turistler için oldukça 
cazip noktalardan biri. Meşhur 
Rozafa kalesine çıkabilir ve İşkodra 
Gölü manzarasını yukarıdan göre-
bilir;ayrıca nehir kenarındaki Shqi-
ponja veya Buna Restoran’da güzel 
bir yemek yiyebilirsiniz. Yolu çok 
uzun ve çetin olsa da İşkodra'dan 
ulaşılan Theth dağları ve dağlar 
içinde kurulu köyde geçireceğiniz 
bir gün unutulmaz anılarınızın ara-
sında yer alabilir.

Arnavutluk’a gitmişken Tiran’a 
yaklaşık 45 dakika mesafedeki 
Elbasan şehrini gezilecek yerler 
arasına ekleyebilir, merkezdeki El-
basan kalesini gezebilir ve meşhur 
Elbasan tavanın tadına bakabilirsi-
niz. Arnavutluk'un en güzel şehir-
lerinden biri de zeytinleriyle ünlü 
Berat şehri. Safranbolu tarzı ev-
leriyle tam bir Osmanlı şehri olan 
Berat'ta Bekarlar Camii gibi tarihi 
Osmanlı yapılarını ve Berat kale-
sini gezebilirsiniz. Arnavutların 
Gjirokaster dedikleri, Türkler ta-
rafındansa Ergiri diye anılan şehri, 
şehrin meşhur taş evlerini ve Os-
manlı konaklarını da gezi rotanıza 
eklemelisiniz. Diğer tarafta Ohri 
gölünün hemen kenarında kurulu 
Pogradec şehri size harika pana-
romalar sunacaktır. Drilon gölü kı-
yısında göl ile iç içe restoranlarda 
balık çorbası içebilir ve lezzetli bir 
balık yiyebilirsiniz.

Ergiri Şehri 
(Fotoğraf: www.trtavaz.com.tr)
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Arnavuluk'un güney tarafı ise ayrı 
bir dünya; tabiri caizse bir cennet 
köşesi. Güney Arnavutluk'un Vlore 
şehri ile başladığını söyleyebiliriz. 
Adriyatik kıyısındaki Vlore'yı gez-
dikten sonra en güneydeki Sarande 
şehrine doğru yola çıkabilirsiniz. Fa-
kat yolda sizi birçok sürpriz bekliyor 
olacak. Vlore'dan ayrıldıktan 30 km 
sonra Lllogora bölgesine ulaşmış 
olacaksınız. Orman içinde kurulu 
birçok tesis bulacağınız bu bölge-
de bir tesiste yemek yiyip devam 
etmeyi veya bir gece konaklamayı 
tercih edebilirsiniz. Llogora Tourist 
Village isimli tesis ise içinde serbest 
gezinen ve insanların elinden yem 
yiyen geyikleri ve bungalov tarzı 
evleri ile size masalsı dakikalar yaşa-
tabilir. Buradan yola çıkıp 4 km ka-
dar ilerlediğinizde bu sefer karşınıza 
Panaroma tesisleri çıkacak. Deniz 
seviyesinden 900 metre yukarıda 
kurulu olan bu tesislerden birinde 
durup dik yamaçtan aşağıya doğru 
nefes kesen manzaraya ve karşınız-
da masmavi uzanan Adriyatik De-
nizine uzun uzun bakabilirsiniz. Bu 
arada bu tesislerin favorisi ballı ce-
vizli yoğurttan mutlaka tatmalısınız.

Panaroma tesislerini geçtikten son-
ra karşınıza sırasıyla Dhermi, Hima-
re ve Borsh çıkacak. Bu saydığımız 
3 noktanın da benzeri zor bulunur 
kumsalları ve adeta el değmemiş 
gibi berrak bir denizi var. Hima-
re'dan Borsh'a doğru devam eder-
ken neredeyse denizin içinde kurulu 
olan Ali Paşa Kalesi de gezi rotasın-
da kaçırılmamalı. Yolun sonundaki 
Sarande da denizi ile ünlü bir şe-
hir. Ayrıca Sarande'ya yakın Ksamil 
de yine görülmesi gereken özel bir 
nokta.

Arnavutluk başta da söylediğimiz 
gibi birçok güzelliği kendisinde sak-
lıyor. Ama bunlardan bir tanesi var 
ki herkesin dünya gözü ile mutlaka 
görmesi gerekiyor. Büyüleyici bir 
güzelliğe sahip bu yerin ismi Syri i 
Kalter yani Türkçesi ile Mavi Göz. 
Suyun, yerin altındaki bir kaynak-
tan çıktığı bu nokta inanılmaz mavi 
tonlardaki rengi ile görenleri büyü-
lüyor.

Arnavutluk benzer onlarca güzelliği 
keşfedecek ziyaretçilerini bekliyor.

Llogora Milli Parkı 

İşkodra Kalesi


