10-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
ALBANIË - MACEDONIË
Woensdag 30 september tot vrijdag 09 oktober 2020
Deze indrukwekkende rondreis in de Balkan begint met een land dat zo groot als België is en tot kort
geleden een gesloten land in Europa was. Er zijn nog sporen van de dictatuur van Enver Hoxha te
zien, zoals de talrijke bunkers en gebouwen uit de jaren zestig. De laatste 15 jaar maakte Albanië een
grote ontwikkeling door.
Macedonië is een republiek die vroeger deel uitmaakte van Joegoslavië. Je waant je als het ware in
het natuurlijke geboorteland van Alexander de Grote. In de nationale parken word je omringd door
een sprookjesachtig decor van groene bossen, heldere meren en watervallen. Cultuur komt ook aan
bod door de vele religieuze en archeologische plaatsen.
DAG 1 - EINE – TIRANA:
Vertrek met de autocar vanuit Eine naar Zaventem voor de vlucht naar de hoofdstad van Albanië,
Tirana. Transfer naar het hotel.
DAG 2 - TIRANA – KRUJE – TIRANA:
Vandaag trekken we naar Kruje. Het kasteel van Kruje heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot
de 5de en 6de eeuw en is van groot belang voor alle Albanezen. Het werd echt beroemd tijdens de
strijd van Skanderbeg’s (de nationale held van Albanië) tegen de Ottomaanse Turken in het midden
van de 15de eeuw. Het grootste deel van het kasteel is nu ruïne, maar er zijn een paar huizen, muren
en een oude toren. Het Skanderberg Nationaal Museum bevindt zich ook binnen de oude
kasteelmuren. Het vertelt zijn levensverhaal maar ook de geschiedenis van Albanië in het algemeen.
Vanaf het bovenste terras van het museum heb je een fantastisch uitzicht over Kruje en het
omringende landschap. Vlakbij het kasteel is ook een etnografisch museum dat wij bezoeken. We
slenteren ook even door de bekendste bazaar van Albanië. We keren terug naar Tirana voor een
wandeling door het centrum van de stad. We komen voorbij onder andere de Et’hem Bey moskee en
de moderne orthodoxe kathedraal.
DAG 3 - TIRANA – SHKODËR – TIRANA:
Na het ontbijt trekken we naar één van de oudste steden van Albanië en een belangrijk economisch
en cultureel centrum van Albanië, Shkodër. De stad ligt in het noordwesten van het land, naast het
gelijknamige meer. Het kasteel van Rozafa is één van de bekendste monumenten in Albanië,
gebouwd op een heuvel boven de samenvloeiing van de rivieren Drim, Kiri en Buna (of Bojana). Het
werd achtereenvolgens herbouwd door de Venetianen en de Ottomanen op de fundamenten van
een Illyrisch fort. De bouw van het kasteel is gerelateerd aan de legende van Rozafa. Zeker de moeite
waard is ook een bezoek aan het historische museum van de stad, dat bevindt zich in een authentiek
Ottomaans huis in het centrum van de stad. We gaan ook de rooms-katholieke kathedraal bezoeken
en indien mogelijk ook de grootste moskee van de stad, de Ebu Bekr moskee.
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DAG 4 - TIRANA – DURRËS – BERAT:
Aan de Adriatische Zee ligt het mooie stadje Durrës. De populaire havenstad is gesticht in 627 voor
Christus en is na de hoofdstad Tirana de grootste stad van Albanië. Net als Tirana kende ook Durrës
een roerig verleden, wat te zien is aan de prachtige historische gebouwen, die we te zien krijgen
tijdens een wandeling door deze stad. We rijden verder naar Berat, die geklemd ligt tussen de
bergen. Aan beide kanten van de rivier Osum is een opvallende verzameling van witte Ottomaanse
huizen die de heuvel naar het kasteel beklimmen. Daardoor heeft de stad de titel ‘stad van duizend
vensters’ gekregen. Berat is geen stad voor auto’s, de wegen in het oude centrum zijn net breed
genoeg voor paard en kar. De oorsprong van dit stadje ligt ruim 4 000 jaar terug in de tijd. Wanneer
je door de smalle straatjes dwaalt, vergeet je de tijd en ben je even weg uit de drukte van de 21ste
eeuw. Ondanks dat het nu een groot toeristisch centrum is, heeft Berat zijn rustige charme en
vriendelijke sfeer weten te behouden. Wij bezoeken ook het museum Onufri, die geeft je een goed
zicht op de iconografische geschiedenis van de Albanezen.
DAG 5 - BERAT – ELBASAN – VEVCANI – OHRID:
Vandaag trekken we naar Macedonië. Wij maken eerst nog een stop in Elbasan voor een korte
wandeling door het historische centrum van de stad. Nog voor de grens zien wij het prachtige meer
van Ohrid, één van de oudste en diepste meren van Europa. Het meer ligt in Macedonië en Albanië,
waarvan het grootste deel in Macedonië. Aan de voet van de berg Jablanica ligt het dorpje Vevcani
met prachtige watervallen in de buurt, deze behoren tot de mooiste van Macedonië. Langs een groot
deel van de watervallen is een pad aangelegd met verschillende bruggen zodat wij de watervallen
vanaf verschillende posities goed kunnen bekijken. Het water is zo schoon en helder dat je het
rechtstreeks kunt drinken. Aan het einde van de wandeling komen wij langs een oude watermolen
die nog steeds wordt gebruikt voor het malen van tarwe. Lunch in een traditioneel Macedonisch
restaurant. In de namiddag is er nog wat tijd voor ontspanning in Ohrid.
DAG 6 - OHRID – SVETI NAUM – OHRID:
Deze ochtend rijden we naar het klooster van Sint Naum, waar één van de hoogste geestelijke van
deze regio begraven ligt. Het klooster ligt aan de zuidoost kant van het meer, dichtbij de Albanese
grens in het nationale park Galicica. Het klooster is gebouwd op een rotsachtige heuvel boven het
kristalheldere meer. Het oude orthodoxe klooster werd in 905 opgericht door de heilige Naum, aan
wie diverse wonderen zijn toegeschreven. Met kleine roeibootjes bezoeken wij de bronnen van het
meer van Ohrid. Voor de lunch bezoeken wij nog het museum ‘baai van botten’. De hele namiddag
brengen we door in Ohrid, de mooiste stad van Macedonië. Vanwege de vele kerken wordt het
stadje ook wel het Jeruzalem van de Balkan genoemd. Een andere bijnaam van Ohrid is ‘lichtstad’,
die te danken is aan de helderheid van het water. De naam is van oorsprong Slavisch en betekent ‘op
een heuvel’. Je wandelt makkelijk van de ene naar de andere kant van de stad, soms met een
klimmetje want de stad is nu eenmaal op een heuvel gebouwd. Al in 6 000 voor Christus was er
bewoning rond het meer van Ohrid, dus is er aan geschiedenis geen gebrek. Deze stad staat ook op
de lijst van Unesco werelderfgoed. We krijgen een mooie rondleiding door de oude stad langsheen
kerken, het stadsmuseum, de bazaar uit de Ottomaanse periode en het Fort Samuil. Bij de
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beklimming van Fort Samuil heb je een mooi uitzicht over Ohrid. Van het ooit zo machtige fort van
tsaar Samuil is er buiten de stadsmuren helaas niet veel meer overgebleven.
DAG 7 - OHRID – BITOLA – HERACLEA – OHRID:
We beginnen de dag met een bezoek aan Bitola met zijn prachtige architectuur, hoofdzakelijk in
renaissance stijl. Overal zie je nog de oude glorie van de westerse cultuur en architectuur. Vlakbij
vinden we Heraclea Lyncestis, beroemd om zijn oogverblindende mozaïeken, oude theater en
Romeinse baden. Heraclea is de best bewaarde stad uit het overgebleven oude Macedonische rijk in
het land. De stad werd genoemd naar de mythologische Griekse held Heracles. We hebben een
warme ontmoeting met de familie Tanevski waar wij ook lunchen, op zijn Macedonisch. We
bezoeken een heel mooi etnografisch museum met de grootste verzameling van klederdrachten van
Macedonië. Deze bijzondere collectie bestaat dankzij de familie Tanevski die al meer dan twee
decennia alles verzamelt.
DAG 8 - OHRID – MAVROVO – SKOPJE:
Het nationale park Mavrovo is het grootste van de 3 nationale parken van Macedonië, het omvat de
mooiste delen van West-Macedonië. Op de berghellingen zijn er 17 gletsjermeren als ornament van
de berglandschappen. Het grootste meer is het kunstmatige Mavrovo meer, met zijn heldere water
omringd door bos. Het park is ook gekend omwille van zijn zeer rijke fauna en flora. Behalve bruine
beren en wolven is de balkanlynx de allerbelangrijkste inwoner van het park. Het is een ernstig
bedreigde ondersoort van de Euraziatische lynx. Het geschatte aantal volwassen dieren ligt tussen de
19 en 36 individuen en dit park is de enige plek waar de voorplanting van de soort werd bevestigd.
Onderweg zullen we verschillende plaatsen en pittoreske bergdorpjes zien, de weg leidt door bergen
en diepe kloven. We maken verschillende stops, met een mooie wandeling naar een waterval en met
verrassende lokale gerechten en lekkernijen. We bezoeken ook het beroemde klooster van Johannes
de Doper, bekend om zijn houtsnijwerk.
DAG 9 - SKOPJE – MATKA KLOOF – SKOPJE:
Op een halfuurtje rijden van Skopje vinden we de Matka kloof. In de kloof ligt het Matka meer, een
kunstmatig meer dat onstaan is door de stuwdam op de rivier Treska. Op sommige plaatsen zijn de
indrukwekkende wanden van de kloof 1 000 m. Matka staat ook bekend om de verschillende soorten
vlinders en adelaars. We maken een mooie boottocht naar de grotten van Matka, met stalactieten en
stalagmieten. Wij komen aan in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Skopje is een prachtige
mengeling van oud en nieuw, oost en west. We wandelen voorbij het oude treinstation, dat ons
herinnert aan de verwoestende aardbeving uit 1963. De klok van het station wijst nog steeds 5u17
aan, het tijdstip van de beving. De overblijfselen zijn nu een herdenkingsplek voor de slachtoffers en
een museum. We komen ook aan de ‘stenen brug’, het symbool van Skopje. Deze brug over de rivier
Vardar verbindt het oude deel van de stad met het nieuwe deel. Aan de ene kant vind je het
Macedonië-plein met vele standbeelden en moderne winkels en een archeologisch museum dat wij
bezoeken. Aan de andere kant is de oude bazaar, waar wij veel invloeden van de Ottomaanse tijd
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zullen vinden. Een bekende inwoner van Skopje was Moeder Theresa, wij bezoeken haar Memorial
House.
DAG 10 - SKOPJE – EINE: We rijden naar de luchthaven van Skopje voor de terugvlucht naar
Zaventem. Transfer met de autocar naar Eine.

Richtprijs: 1990 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 160 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Alle vermelde toegangsgelden
Nederlandstalige gids ter plaatse

Extra informatie:
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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