Tijdens deze reis maken we uitgebreid kennis met een stukje onbekend Europa. We verblijven
op maar liefst acht verschillende campings en starten in het gezellige Banja Luka, parel van
de Balkan. Via de oude koninklijke stad Jajce verplaatsen we ons naar de kosmopolitische
(hoofd)stad Sarajevo. De smeltkroes van culturen, het oosterse sfeertje, en de historische
gebouwen maken indruk, en sporen van de oorlog laten je niet onberoerd. Via Foca trekken
we verder naar Montenegro, dat klein landje aan de Adriatische Zee met maar liefst vijf
nationale parken en een unieke wilde natuur. Vanuit Zabljak (gelegen op 1.465 m) gaan we op
verkenning in het nationaal park Durmitor. Vanuit Buljarica doen we een heerlijk tochtje per
boot in de wonderlijke baai van Kotor en op het meer van Skadar. Verder naar het Bosnische
Trebinje met een stop aan de Kravicewatervallen, om in de omgeving van Mostar, met o.m.
de beroemde brug Stari Most af te ronden.

Dag 1 Samenkomst op de camping in
Banja Luka. Kennismaking, welkomstdrink en gezamenlijk avondmaal in
een typisch Bosnisch restaurant.
Dag 2 Busexcursie met gids in en rond
de levendige stad Banja Luka. We gaan
op verkenning in een openluchtmuseum en een klooster en langs watervallen met prachtige uitzichten. In het
stadscentrum zelf leidt een gids ons
rond in de kathedraal, de moskee en
het fort.
Dag 3 Verplaatsing naar Jajce.
Suggestie voor onderweg: breng een
bezoek aan Zelenkovac, een ecodorp in
de bossen van Mrkonjic Grad.
Dag 4 Op stap met een stadsgids in het
mooie centrum van Jajce.
Dag 5 Verplaatsing naar Sarajevo.
’s Avonds gezamenlijk etentje in het
restaurant van de camping.
Dag 6 Busexcursie met gids in en
rond Sarajevo. We bezoeken het
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Tunnelmuseum en de Galerija. In het
stadscentrum maken we kennis met
het oude stadsgedeelte met zijn smalle
straatjes en oude ambachten. Met de
kabelbaan maken we de oversteek naar
Trebevic Mountain voor een bezoek aan
het olympisch dorp uit 1984, een fascinerende verlaten plek.
Dag 7 Bezoek aan het stadspark Vrelo
Bosno in Ilidza op wandelafstand van
de camping.
Dag 8 Verplaatsing naar Foca. ’s Avonds
genieten we in openlucht op de camping
van een lekkere maaltijd, klaargemaakt
boven een houtvuur.
Dag 9 Kennismaking met de raftingsport op de Drina rivier voor de sportievelingen die de uitdaging aandurven.
Voor de anderen is een uitstap naar de
zandpiramides een mooi alternatief.
Dag 10 Verplaatsing naar Zabljak, gelegen in een van de mooiste natuurgebieden van Montenegro.
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Dag 11 Busexcursie naar een van de
hoogtepunten van het adembenemende
Durmitor Nationaal Park: de Tarakloof,
met een diepte van 1300 meter de diepste kloof na de Grand Canyon.
Dag 12 Verplaatsing naar Buljarica,
Montenegro.
Dag 13 Busexcursie langs de spectaculaire baai van Kotor. We maken een stop
in de mondaine kustplaats Budva en in
de oude en sfeervolle havenstad Kotor
neemt een gids ons op sleeptouw langs
de belangrijkste bezienswaardigheden.
Dag 14 Bus- en bootexcursie (inclus.
lunch) naar het meer van Skadar
(Nationaal Park). Na de boottocht
brengen we een bezoek aan de grootste
wijngaarden van Europa en sluiten af
met een wijnproeverij.
Dag 15 Verplaatsing naar Trebinje in
Bosnië-Herzegovina.
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Dag 16 Busexcursie naar Trebinje voor
een geleid bezoek aan de hoogtepunten
met o.m. de Perovic Arslanagic brug,
het Hercegovacka Grananica klooster en
het oude stadscentrum.
Dag 17 Verplaatsing naar Blagaj
met onderweg een stop aan de
Kravica watervallen.
Dag 18 Busexcursie met gids naar het
centrum van Mostar. We bezoeken het
oude stadsgedeelte met de beroemde
Stari Most en de oudste moskee.
Afsluiten doen we met een rondgang
door de oorlogsruïnes aan de rand van
het centrum, met de sniper tower als
lugubere attractie en grafische uitspattingen over de kogelgaten heen.
Dag 19 Vrije dag. De camping met
zwembad en de omgeving bieden voldoende mogelijkheden om
te ontspannen.
Dag 20 Vandaag op het programma: de
historische smalspoorbaan per (elektrische) fiets, deskundig begeleid door een
Belg die al jaren in de regio woont. Met
4 tussenstops (o.m. aan een klooster en
aan het Bunski-kanal) en een gezamenlijke lunch wordt dit vast en zeker een
voltreffer.
Dag 21 We maken een wandeling naar
de tekija van Blagaj aan de bron van de
Duna rivier. De rondreis eindigt met
een gezamenlijke maaltijd en afscheidsdrink op de camping.
Dag 22 Einde en individuele terugreis. △

DEELNAMEPRIJS
Hou onze website in de gaten

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen •
7 busexcursies zoals beschreven in het
programma • geleide stadsbezoeken incl. evtl.
toegangsgelden in Banja Luka, Jacje, Sarajevo,
Durmitor Nationaal Park, Lake Skadar (met
boottocht) Kotor, Trebinje, Mostar
Rafting tour OF bezoek zandpiramides
incl. vervoer dag 9 • Begeleide fietstocht
(incl. lunch en huur + vervoer fiets ) dag 20
• Toegangsgelden Kravica-watervallen (+
treintje) • 6 etentjes (waaronder 4x avondeten
en 2x lunch) • welkomstdrink en extra drinks •
reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Ingrid Vertessen

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 mei 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of via www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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