
 

 
6 - D A A G S E  H I K E  

N O O R D - M A C E D O N I E



Noord-Macedonië 
  de ruwe diamant van de 

Balkan

Ga je mee op avontuur naar de Balkan? 
  
Een land rijk aan cultuur door zijn verleden, rijk aan vruchtbare grond waar fruit, 
groenten en zelfs tabak rijkelijk groeit.  
Het land waar de boeren nog met hun dieren door de natuur lopen en ze laten grazen 
aan dat wat er groeit. De droge heuvelachtige grasweiden die naar munt en tijm ruiken 
als de zon erop schijnt. Wandelen over ruig karstlandschap, door wilde bossen, 
bergtoppen beklimmen en genieten van uitzichten op Albanië, Griekenland en 
zwemmen in de mooie natuurlijke bergmeren Lake Ohrid en Lake Prespa.  
  
Niets lijkt hier gek, de mensen zijn zeer behulpzaam en gastvrij en zullen je graag een 
Rakia aanbieden ook als is het 08.00 s’ Ochtends….. 



 
Feitjes over de route

• Gemiddeld lopen we 4 á 6 uur per dag 

• De route is in totaal 87 km lang

• Elke dag is er iemand van Outdoora en een International Mountain 

Leader uit Noord-Macedonië als gids bij de groep 

• De route is grotendeels gemarkeerd 

• De route is veilig maar kan door weersomstandigheden aangepast 

worden 



DE TOCHT VAN DAG TOT DAG 



AANKOMST
Dag 1

Na aankomst op vliegveld Skopje hebben we nog een 

mooie busrit naar Hotel Molika dat direct  aan de trail 

en  de voet van Pelister nationaal park ligt. Het heeft 

een schitterend uitzicht over de bergen en het 

nationale park. Hier wacht ons  een warm welkom en 

een heerlijke Macedonische maaltijd. We zullen we 

kennismaken met de groep en de gidsen onder het 

genot van een hapje en een drankje. Daarna lekker 

slapen zodat we de volgende dag fris en fruitig aan de 

tocht kunnen beginnen.



Iceland's most 
visited 

Na een goede nachtrust en ontbijt beginnen 

we onze trekking. Vanuit hotel Molika, dat 

direct gelegen aan de start van ons avontuur 

ligt.  

 Eerst gaan we door de bossen en zo stijgen 

we geleidelijk aan al heel wat meters. Pelister 

park is rijk aan flora en fauna en er leven 

diverse wilde dieren zoals wolven, zwijnen, 

reeën en beren. Het is niet uitzonderlijk om 

sporen van deze grote bruine verlegen 

bewoner tegen te komen. 

Vervolgens kiezen we de speelse ´rocky road´ 

route. Klimmend en klauterend over grote 

boulders behalen we 3 toppen met als 

hoogt(s)epunt Baba, alias Pelister gelegen op 

2601m. Dit is het hoogste punt van Pelister 

nationaal park. Daarna dalen iets af en 

vervolgen we onze reis naar de berghut wat 

tevens onze accommodatie voor deze nacht 

is. 

Pelister Park

 

Dag 2



v i s u a l i s e

e x p l o r e

e x p e r i e n c e



Vandaag een iets mildere dag. We gaan nog even verder Pelister park in en laten ons 

tussen de waterrijke bossen door genieten van wijdse uitzichten. Het park werd in 1948 

uitgeroepen tot beschermd natuurgebied en beslaat een oppervlakte van 

12.500hectare en er bevinden zich volop natuurlijke waterbronnen. 

Vandaag mogen we na al het stijgen voornamelijk dalen! We dalen af richting het 

pittoreske dorpje Brajcino en daar overnachten we in een guesthouse. 

Wijdse 
uitzichten
Dag 3



Vandaag staat een lange dag vol diverse 

activiteiten op het programma. Eerst dalen we af 

en gaan we richting Prespa lake. Hier gaan we 

met een boot en gids het water op richting het 

eiland Golem Grad. Ook wel bekend als 

slangeneiland dus kleed je goed aan :) 

Daarna varen we door naar de overkant, de voet 

van Galicica nationaal park. Hier moeten we nog 

een stuk lopen voordat we kunnen 

overnachten  in een berghut gelegen aan de voet 

van de berg Magaro in het nationaal park. 

Down to the 
lake
Dag 4



Galicica 
Nationaal 
park
Dag 5

Na de drukke dag van gisteren beginnen we deze dag rustig met een ontbijt en nemen alle 

tijd voor de berg Magaro.  We gaan door het park om richting de berg Magaro te gaan. We 

lopen vandaag ongeveer 7 km en stijgen en dalen 500 meter dus zijn aardig wat 

hoogtemeters De berg zelf is niet heel technisch en bovenaan kan je genieten van een 

uitzicht over het park, Albanië, Prespa lake en lake Ohrid. De moeite waard dus... 

Na de klim dalen we af en zullen we overnachten in de berghut aan de voet van de berg. 



De laatste wandeldag alweer.... 

Vanuit de hut gaan we nog een keer het nationaal 

park in. Dit keer lopen we over de rug van het droge 

park en hebben we wederom schitterende 

uitzichten. We dalen af richting het super gezellige 

hostel Robinsons Sunset. We sluiten de reis af met 

een heerlijke maaltijd en huisgemaakt wijn en rakia, 

genietend van (hopelijk) een schitterende 

zonsondergang…... 

Sunsets en 
traverseren

 

Dag 6



Accommodaties

• We verblijven in een hotel, berghutten, guesthouse of 

een hostel 

• Deze worden allemaal door Outdoora gereserveerd. 

• De accommodaties, inclusief volpension, worden 

meegerekend bij de totaalprijs van de boeking en hoef 

je dus NIET nog apart af te rekenen 

(Wel dien je apart voor je drankjes te betalen) 

• Geef aan of je dieetwensen hebt zodat we hier 

rekening mee kunnen houden. 



Heb je ervaring nodig voor deze reis?

Om deel te kunnen nemen aan deze reis heeft het een pre als 

je al ervaring hebt met wandelen door bergachtig gebied met 

een Daypack. 

Verder is het belangrijk dat je beschikt over een goede basis 

conditie.  

We gaan 6 dagen wandelen door bergachtig gebied met een 

rugzak waarin je kleding en je water, lunch en snacks voor 

overdag bij je draagt dus dit vraagt wel wat van je lichaam. 

Je hoeft dus geen tent of slaapmatje mee te nemen. Wel 

adviseren we om je eigen slaapzak mee te nemen. 

Mocht je hier vragen over hebben neem dan gerust 

contact met ons op via info@outdoora.nl 

Zwaarte: 

Comfort: 

  



6-Daagse hike Noord-
Macedonie

• Transfer van en naar vliegveld 
Ohrid 

•  Accommodatie voor 6 nachten 
• Vol pension 

• Professionele begeleiding 
Outdoora 

• Professionele begeleiding 
lokale gids

 €595,-

Inclusief Niet inbegrepen

• Vervoer van en naar Noord- 
Macedonië ( eventueel een 

retourvliegticket Eindhoven-
Skopje bij te boeken vanaf 

€175,-) 
• Reisverzekering 

• Annuleringsverzekering 
• Drankjes en snacks voor 

tussendoor



outdoora.nl 
info@outdoora.nl 

 

Contact us to book a 
trip

https://www.facebook.com/doortje.schuite/
https://www.instagram.com/outdoora_op_avontuur/

