
WANDELTOCHT 
ALBANIE/ 

MACEDONIE

Ga je mee op trektocht door deze 2 

schitterende landen in de Balkan? 
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Avontuur in de Balkan



 
' Laat je meeslepen door de bergen, de vriendelijke mensen, 

de cultuur en natuurlijk...het avontuur'

 

Dit najaar gaan we op een avontuurlijke tocht die dicht langs de 

grenzen    van Albanië en Macedonië voert. Zo wisselen we steeds 

zigzaggend van land. 

We beklimmen onder andere de hoogste berg van Macedonië, Mount

Korab 2764m , deze ligt precies op de grens . We slapen in de wilde 

ongerepte natuur en laten ons meeslepen door de bergen, de cultuur, 

natuur en natuurlijk ....het avontuur 

 

We zijn in totaal 8 dagen onderweg.  

  

We verblijven dan weer in een guesthouse, een herders hutje , maar 

over het algemeen gaan we lekker kamperen en slapen we in onze tent. 

Meer over de route vindt je verderop in de brochure
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Wandeltocht Albanië / Macedonië
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Het programma van dag tot dag

Dag 1 Aankomst en kennismaking . 

Deze avond maken we kennis met de groep, de gidsen en hebben we een 

brief ing over hoe de komende week er uit gaat zien. 

Dag 2 Start van de wandeling, van gras naar rots 

We moeten een klein stukje rijden voordat we bij de start van de hike zijn. We 

beginnen de tocht in Macedonië maar gedurende de dag wandelen we 

letterlijk op de grens. We laten de grasweides achter ons en gaan de rotsen 

op!   

Totaal:6 a 7 uur wandelen, 11 km en +/-  1000 m 

Dag  3 Deshat Mountain it is!  

Vandaag een pittige dag met steile stukken, traverserend langs de bergen, 

wordt dit beloond met schitterende uitzichten. Misschien nemen we nog wel 

een verf rissende plons in een van de meren die we tegen komen We slapen 

heerlijk in onze tent.  

 Totaal  6 a 7 uur , 11 km +/- 1000 m 

Dag 4 Langs meren en herdershutten.  

Inmiddels zijn onze spieren goed opgewarmd en gewend. We 

wandelen    zigzaggend over de bergen, grindpaden, een groot gedeelte langs 

de rivier en eindigen we bij een schitterend meer. Dit is tevens onze 

overnachtingplaats.  

Totaal: 5,5 a 6,5 uur lopen, 12 km en +/- 600m  

Dag 5 Korab Koritnik Nationaal park  

Vandaag wandelen we door dit nationaal park. Ook wel bekend al ' Groene 

gordel' voor beschermde plant en diersoorten. Wie weet wat voor moois we 

onderweg tegen zullen komen! 

Totaal  : 6 a 7 uur lopen, 14 km +/- 1080m 
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Het programma van dag tot dag vervolg

Dag 6 Hoog(s)tepunt berg Korab.  

We genieten van vele gletsjermeren, wandelen door een beukenbos om zo 

langzaam maar zeker richting de berg Golem Korab te stijgen. letterlijk het 

hoog(s)te punt van onze reis. Eenmaal boven op de berg hebben we een 

fenomenaal uitzicht over Albanië, Macedonië en Kosovo.  

 Totaal: 8-10 uur lopen, 23 km en  +/- 1433m hoogtemeters  

Dag 7 'Uit' wandelen 

Vandaag wandelen we letterlijk en f iguurlijk uit. Want vandaag wandelen 

we de route 'uit' en wel door nationale park Mavrovo. Zo genieten we nog 

even van al het moois om ons heen. We wandelen naar onze gezellige 

accommodatie gelegen in dit mooie park. De voeten krijgen rust, het lijf 

een douche, een bed en we genieten samen na onder het genot van een 

heerlijke maaltijd . 

Dag 8 afsluiter....  

Na hopelijk een goede nachtrust, ontbijten nog 1 keer samen en zullen we 

de reis afsluiten. 

We wachten tot het busje komt die ons naar het vliegveld brengt en dan is 

het helaas tijd om afscheid te nemen.  
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Wel of geen ervaring nodig? 
 

Om deel te kunnen nemen aan deze reis is het belangrijk dat je goed in vorm bent 

oftewel een goede conditie en gezondheid hebt. Daarnaast vragen wij ook van je 

dat je ervaring hebt met een meerdaagse wandeltocht. 

We gaan tenslotte flink wat kilometers en hoogtemeters maken met onze 

backpack op en dat vraagt toch om een goede conditie om dit ook werkelijk vol te 

kunnen houden om te kunnen genieten. 

Mocht je hier nu vragen over hebben dan kan je altijd contact met ons opnemen 

via info@outdoora.nl 

Ook organiseren we trainingen ter voorbereiding op meerdaagse wandeltochten.  

 



Wat is 
inbegrepen?

PRIJZEN 

 €455,- VOOR PILOTEN MET BREVET 2 

€735,- VOOR NIET PILOTEN ( dit is inclusief 4 

tandemvluchten*) 

 

 
Als je deze reis boekt bij 

Outdoora kan je rekenen op 

het volgende: 

  

• Professionele begeleiding 

tijdens de wandelingen van 

Outdoora 

•Professionele begeleiding 

van lokale gids. 

• Transfer van en naar de 

luchthaven Ohrid 

• Vervoer van en naar de 

wandelingen 

• Accommodaties 

• Ontbijt en lunch en 

avondeten
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Wat is niet inbegrepen?
• Vervoer van en naar Noord-Macedonië 

•  Je dient je eigen kampeerspullen mee te 

nemen  

•  Reis-  en/of annuleringsverzekering 

•  Snacks,  drankjes en tussendoortjes

 

8- Daags avontuur 
  incl. 

accommodatie, 
 gids, eten en 

vervoer 
  €795,-

 



Wat neem je mee? 
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We gaan 8 dagen op pad in bergachtig gebied. In de bergen kan het weer nou 

eenmaal snel omslaan, wisselen de temperaturen wisselen erg overdag en in de 

nacht. Dit betekend dat je goed moet nadenken over wat je meeneemt. Er is 

tussendoor geen mogelijkheid om ' even wat te halen' of 'even wat achter te laten'. 

Wij adviseren je om van alles 1 mee te nemen. Zo heb je vele lagen aan kleding bij 

je en kan je gemakkelijk wisselen en eventueel wat aan of uit doen. 

Zo voorkom je dat je de helft van de tijd 'je vuile was aan het dragen bent' Die 

backpack is  tenslotte al zwaar genoeg ;) 

  

Om het wat makkelijker te maken hebben we daarom een paklijst voor jullie 

samengesteld. Hier staat alles op wat je nodig hebt.  De lijst staat op onze website 

bij de reis en bij ' Tips & downloads'. 

  

Het is belangrijk dat je de lijst zorgvuldig doorneemt en bij vragen mag je 

natuurlijk altijd contact opnemen. Daar zijn wij voor.... 

 

  

  

 



CONTACT US TO 
BOOK A TRIP! 

+31 643732772 

+38 77671413 

info@outdoora.nl 

 outdoora.nl

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

