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Algemene informatie 
 

We gingen op kamp met 9 personen. 7 jongeren van 16 jaar ( 4M, 3V ), en 2 

moderators ( 21j M, 22j V ). 

De groep splitste zich nooit op voor meer dan enkele uren en er was sowieso 1 

moderator bij elke groep. Bij verplaatsing bleven we samen, alsook bij 

slaapplaatsen.  

 

Ons kamp ging door van 6 juli tot 17 juli. 

We namen 1 grote tent mee ( ruime 8 persoon tent ) voor onze overnachtingen op 

een camping of in het wild. 

 

 

 

Dagplanning 
 

6 juli: 

 

‘s Morgens namen we de trein naar Zaventem. Om 10:05 stapten we op ons 

vliegtuig en om 15:40 kwamen we toe in Podgorica.  

 

Eens toegekomen, namen we een “taxi” van de luchthaven naar het busstation. De 

taxi die we namen, had wel een officiële badge, maar het was de slechtste auto-rit 

die ik in mijn leven gemaakt heb. Probeer hier een goede taxi te bemachtigen en laat 

je niet opjagen door enkele mannen die je een taxi-dienst voorstellen. 

 

Het openbaar vervoer in Montenegro is goed. Er rijden bussen doorheen het land. 

Ze vertrekken meestal uit grote bus terminals, waar je altijd een kaartje kan kopen. 

 

Onze eerste bestemming was het stadje Nikšić. We boekten daar 2 appartementjes ( 

4 + 5 personen ) voor 2 nachten. ( 22 euro per persoon voor 2 nachten ). 

 

 

Apartments Koprivica Niksic 

Duklo bb 

81400 Nikšić 
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7 juli 

 

Dichtbij Nikšić bevindt zich een zeer mooi bedevaartsoord, Ostrog. 

Het klooster is gebouwd tegen een verticale bergwand, op redelijke hoogte. Het is 

redelijk moeilijk te bereiken.  

We namen de bus vanuit Nikšić en vroegen de chauffeur om zo dicht mogelijk te 

stoppen bij Ostrog. Na een half uurtje bus stonden we aan de kant van een drukke 

baan. Daar zat een meneer in een boom, die ons vroeg of we een lift nodig hadden. 

Door onze brede talenkennis en met een beetje gebarentaal, konden we uiteindelijk 

een deal maken met hem. Hij en zijn collega brachten ons naar een restaurantje een 

paar kilometer verwijderd van het klooster omdat we de rest te voet wilden doen. Er 

is een heel mooi voetpaadje tot het klooster. Zeker de moeite als je wat fit bent. 

Nadien kwamen ze ons terug halen, zetten ons af aan een restaurantje waar we 

avond eten konden eten, en brachten ons een uur later terug naar onze 

appartementjes in Nikšić. Dat echt wel voor een prijsje ( 50 euro voor 2 volle autos ). 

 

Het klooster zelf is zeker de moeite om te bezoeken. Het gebouw zelf is prachtig. Je 

kan het gratis bezoeken ( zorg wel dat je respectvolle kledij aan hebt ). Overal liggen 

er muntjes en zijn er mensen aan het bidden. Heel mooi om te zien. Het uitzicht 

vanaf het klooster is ook mooi. 

Naast het klooster is een soort herberg. Je kan er slapen, maar we vonden er op 

voorhand geen informatie over. Ik ben nog steeds niet zeker of je er zo maar kan 

binnen wandelen om te slapen. 

 

‘s Avonds bleven we rustig binnen en speelden we wat spelletjes. 

 

 

Apartments Koprivica Niksic 

Duklo bb 

81400 Nikšić 
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8 juli 

 

Onze bestemming vandaag is Skepan Polje. Een klein klein dorpje, vlakbij de Tara 

rivier. Het is DE plaats bij uitstek als je wil gaan Raften! Origineel hadden we 

transport gevraagd aan de rafting organisatie om ons te komen halen in Zabljak. 

Transport Nikšić naar Zabljak zou met de bus zijn.  

 

Blijkbaar hadden we ons niet goed geïnformeerd, want er rijden geen bussen tussen 

Nikšić en Zabljak! Gelukkig konden we een lift regelen naar Zabljak. Na wat 

onderhandelen stemde de vriendelijke meneer er mee in om ons naar Skepan Polje 

te brengen, en ons de volgende dag te komen halen. Dat voor 240 euro totaal ( 26 

per persoon ). ( Nikšić Zabljak is +2 uur rijden op zeer kleine baantjes en door het 

nationaal park. ). 

 

Onderweg passeer je zeer indrukwekkende valleien en landschappen. Zo zie je de 

grootste canyon in Europa. Er konden ook wel eens koeien of schapen op de weg 

staan... 

 

Het onthaal in het raft-centrum was zeer warm. Zeer vriendelijke uitbaters, die je 

graag verder helpen. 

 

www.raftingmontenegro.com 

43.307661 18.848278 

Scepan Polje 
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9 juli 

Vandaag is de dag waarop we raften! Het was een super ervaring. Het smeltwater 

was grotendeels weg, dus de rivier was behoorlijk rustig, ideaal voor beginners. Het 

landschap waarheen de Tara vloeit is adembenemend. Het water is trouwens zo 

proper dat je gewoon uit de rivier kan drinken. We hadden een zeer toffe skipper in 

ons bootje en we hadden echt een toffe middag. 

 

Nadien raakten we aan de praat met de uitbaters en vertelden we onze plannen voor 

de volgende dagen. Origineel zouden we naar Bar gaan. Dit was blijkbaar een 

slechte keuze. Ze raadden ons aan om naar het schiereilandje “Ada bojana” te gaan. 

Daar is er ‘s avonds een heel goede sfeer, waar je kan kamperen op het strand bij 

kampvuurtjes. Klonk zeer tof! 

 

Na we terug in Nikšić aankwamen moesten we een slaapplaats zoeken. ( Dit hoorde 

niet bij ons originele plan! ). We vroegen wat rond en kregen te horen dat er vaak 

werd gekampeerd bij het Krupac meer. Die kampeerplaatsen waren echter zeer vuil. 

Er lag overal afval en glas. Er was ook geen enkele andere tent te bespeuren. 

Gelukkig is er vlakbij een ski bar ( waterski ). Zij hebben een afgesloten terrein. We 

kregen toestemming van de baas om op hun terrein te overnachten. Als bedanking 

aten we in hun restaurantje, wat trouwens echt niet duur was. We kampeerden er ‘s 

nachts op hun strand volleybal terrein, vlak aan het water. Zeer mooie locatie! 

 

 

www.krupacmont.com 

Krupac bb 

Nikšić 
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10 juli  

 

Vandaag gingen we naar Ada Bojana. We namen eerst de trein van Nikšić naar 

Podgorica en van daar namen we een taxi naar Ada Bojana.  

 

Ada Bojana is echt een party place. Overal advertenties voor pubs en stranden met 

toffe activiteiten.  

 

Belangrijk! 

 

Ada Bojana is een eilandje, en daarop is er een nudisten camping en naaktstrand. 

De plaats met de leuke stranden is de andere kant van het water, niet op het 

eilandje. ( coordinaten 41.871012, 19.342969 ). 

 

Helaas hebben wij wel deze fout gemaakt. We belandden op de nudisten camping. 

Als je fout bent, is het echt ver om zonder auto naar de andere kant te raken. Heel 

jammer dat we dat te laat door hadden! 

 

www.ada-bojana.info 

Ada Bojana 

 

 

11 juli 

 

We namen een taxi van Ada Bojana naar Budva. Budva is een zeer toeristische stad 

in Montenegro. En dat merk je. We deden er 3 uur over om een slaapplaats te 

zoeken. Uiteindelijk konden we slapen in de gemeenschappelijke ruimte van een 

jeugdherberg, voor een behoorlijk hoge prijs. Op voorhand boeken dus hier! 

 

Budva zelf is een mooie stad. Er is een grote jachthaven, een toeristische 

promenade, een heel charmante binnenstad, lekkere restaurantjes, … 

 

‘s Avonds kan je er ook uitgaan. Helaas moeten alle cafés hun muziek stoppen om 

1u. Clubs mogen nog door gaan, maar ingang is 18+ en er is beveiliging die 

controleert. 

 

Vuka Karadžića 12,  

Budva Old Town,  

85310 Budva 
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12 juli 

 

We zijn aangekomen aan het midden van onze reis! Vandaag gaan we naar 

Macedonië! 

 

Het eerste wat we deden was een bus boeken. De enige bus vertrok om 16u en 

kwam toe om 00u30 ‘s nachts ( door vertraging kwamen we toe rond 01u30 ). Na we 

de tickets hadden, hingen we nog wat de toerist uit in Budva langs de vele 

winkeltjes. Budva doe je best voor enkele dagen. De stad is te groot om er 1 

nacht te blijven.  

 

De bus was redelijk comfortabel. Goede airconditioning en genoeg beenruimte. De 

tocht is ook echt niet duur. De bus brengt je via Albanië en Kosovo naar Macedonië. 

Dit lukt met een Belgische ( Europese ) identiteitskaart. Ze zijn het wel niet gewoon, 

dus het duurt langer dan met een paspoort.  

 

Scoutslokaal 

Skopje 

Macedonie 
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13 juli  

 

In Skopje werden we onthaald door leiders van de lokale scouts. We kwamen met 

hen in contact via een geëngageerde leidster in onze groep, die op een Europese 

vergadering was rond educatie. Op voorhand namen we contact op met hen en ze 

vonden het goed als we bij hen bleven overnachten. Zo hadden we dus gratis 

onderdak in hun scoutslokaal! 

 

‘s Morgens hadden we opnieuw afgesproken met hen, zodat ze ons de mooiste 

plekjes van Skopje konden laten zien. We gingen samen naar de Matka canyon. 

Zeer dicht bij Skopje en een aanrader. Er is een wandelpad langs het meer in de 

canyon. Het pad is best lang, wij keerden terug na een groot uur stappen. Er is ook 

een klooster en middeleeuwse nederzettingen. 

 

‘s Middags kregen we een rondleiding in het stadscentrum. Toen wij Skopje 

bezochten, was het er politiek wat onrustig. Er stonden heel wat activisten 

gekampeerd voor de gebouwen van de regering dus daar gingen we niet langs. 

Skopje heeft echter heel wat indrukwekkende gebouwen en standbeelden ( al van 

Montenegro hoorden we dat Skopje belachelijk veel standbeelden heeft. Geen 

understatement! ). De sfeer is er goed en er is veel open ruimte.  

 

Winkels mogen geen alcohol verkopen na 21u, maar als je met de locals mee gaat, 

weten zij meestal wel een winkeltje te vinden waar het wel nog kan. 

 

‘s Avonds gingen we op restaurant. Het eten was behoorlijk lekker ( niet te 

vergelijken met restaurantjes in België ), en de prijs: 50 euro voor 2 gangen eten en 

drinken voor 11 personen! In Macedonië is het de moeite niet om te koken. De 

prijzen zijn extreem laag. 

 

‘s Nachts gingen we naar een stadspark waar heel veel groepjes mensen waren. 

Een heel gezellige sfeer om iets te drinken. Daarna gingen we naar een bar met live 

muziek.  

 

Een meer dan geslaagde dag! 

 

Scoutslokaal 

Skopje 

Macedonie 
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14 juli 

‘s Morgens bezochten we nog een deeltje van Skopje en ‘s namiddags vertrokken we 

richting een populaire bestemming in Macedonië, zowel voor toeristen als voor locals. Het 

meer van Ohrid. Een Nederlands auteur vond er zijn grootste inspiratiebron voor een boek 

en sindsdien is er heel wat Nederlandstalig toerisme.  

Ohrid zelf is een fantastisch stadje. Het is een pittoresk plaatsje. Een groot helder meer, een 

mooi stadje tegen een bergflank. Er zijn heel wat middeleeuwse ruïnes en een fantastisch 

kerkje. 

 

Gratis op het strand liggen gaat hier wel moeilijk. De hele kustlijn is ingepalmd door 

strandbars en betalende stranden. 

 

Op voorhand boekten we hier een heel goed appartementje ( 11 euro per persoon voor 2 

nachten ). Het lag in het midden van het stadje. 50 meter stappen van de drukke markt en 

toch heel erg rustig. Zeker een aanrader! De gastfamilie zijn lieve mensen die je graag 

verder helpen. 

 

Anastasia Homestay 

Argir Marincev 26  

Ohrid, Macedonie 

 

 

 

15 juli 

 

We konden de hele dag vullen door rond te lopen in Ohrid. Er is een Romeins 

theater, ruïnes van een basiliek, een universiteit in wording bovenop de heuvel 

waartegen de stad is gebouwd, een schitterend kerkje, winkeltjes met zelfgemaakte 

juweeltjes ( een echte souvenir aanrader ), noem maar op. Het eten is er niet duur 

en van hoge kwaliteit. 

 

Ohrid is echt een mooi stadje. Wij zouden er graag terug gaan, toch voor een klein 

weekje. 

 

Anastasia Homestay 

Argir Marincev 26  

Ohrid, Macedonie 
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16 juli 

Vandaag vertoefden we in een strandbar aan het meer. Er was van alles te doen. 

Lekker aan het strand liggen, pootje baden, een live band, .. Er was zelfs een 

schuimparty! Echt leuk om te zien hoe iedereen plots volledig los gaat in het schuim,  

danst en gewoon plezier maakt. Rond 17u vertrok onze bus opnieuw richting Skopje. 

De plaats waar we de volgende dag ons vliegtuig naar huis namen. 

 

Opnieuw konden we rekenen op de gastvrijheid van de lokale scouts. We konden 

terug slapen in hun lokaal. Net naast hun lokaal is er een klein cafeetje. De uitbater 

ging nog naar de nachtwinkel omdat we zijn voorraad leeggedronken hadden. Echt 

een klein cafeetje dus! Daar vertoefden we de hele avond, pratend met onze nieuwe 

vrienden. Een perfecte avond om een perfect kamp af te sluiten. 

 

Scoutslokaal 

Skopje 

Macedonie 

 

 

 

17 juli 

Jammer, maar het zit er op! 

Rond de middag namen we de bus van Skopje naar de luchthaven want om 16u 

vertrok ons vliegtuig naar Zaventem.  

 

Het was een fantastisch kamp voor iedereen. We leerden toffe mensen kennen, 

deden nieuwe ervaringen op, zagen 2 prachtige landen en werden een nog betere 

groep! 

 

Eigen bedje 

België 
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Land info 
 

Montenegro:  

● Nood nummer: 112 

● Weinig Engels 

● Goed openbaar vervoer maar moeilijk op te zoeken op voorhand. ( probeer via 

www.balkanviator.com ) 

 

Macedonië: 

● Nood nummer: 112 

● Zeer goedkoop eten en drinken 

● Goed Engels 

● Goed openbaar vervoer maar moeilijk op te zoeken op voorhand. ( probeer via 

www.balkanviator.com ) 

Wordt door telecom operatoren gezien als buiten Europa dus pas op voor hoge kosten! 

 

Tips 
 

Moest je een soortgelijke reis willen doen, zie hier dan enkele tips van ons naar jou! 

 

● In Montenegro spreken de mensen zeer slecht Engels. Neem best een lijstje mee 

met handige zinnen ( trein, bus, geld, taxi, … ) 

● Taxi’s om van de luchthaven naar de stad te rijden ( In Podgorica ) rijden heel 

onvoorzichtig ( rijden door het rood, veel te snel, geen gordels, … ) Probeer dus 

zeker een echte taxi te bemachtigen en laat je geen vervoer aansmeren 

● Afbieden kan in minder professionele taxi's. Voor een prijsje kan je met hen vervoer 

heen en terug afspreken op een uur dat je zelf kiest. 

● Macedonië wordt door de telecom operatoren niet gezien als Europese unie dus 

bellen en sms'en naar België komt daardoor heel duur uit! 

● Ook om geld af te halen komt er een kost bij, neem dus redelijk wat cash mee 

● Weinig winkels aanvaarden kaart om te betalen! Zorg dus nogmaals dat je cash bij 

hebt. 

● Liften lukt hier, maar de chauffeurs vragen meestal wel een prijsje. ( Wel veel 

goedkoper dan taxi ). De chauffeur mag eigenlijk volgens de wet geen geld vragen, 

maar dan nemen ze je natuurlijk niet mee. ;) 

● Onderschat de temperaturen daar niet! Een wandeltocht van 2 dagen in volle zomer 

is niet doenbaar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.balkanviator.com/
http://www.balkanviator.com/
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Voorbereiding: 
 

 10:05 vertrekken 

 Optie 1: 6u26 knokke trein => 8u36 Zaventem (1u30min op voorhand) 

 Optie 2 : 6u46 knokke trein => 9u01 Zaventem (1u op voorhand) 

 12 juli: van BAR naar skopje?? Ist nie van Budva? 

 Gezamenlijk lijstje :  

 Shampoo (3 flessen): Mustang, Angie, Eland 

 Conditioner (1 fles) : Mustang 

 Zonnecrème extreem hoge factor(50) voor de mensen die het nodig hebben (Coëndou) 

 Zonnecrème hogere factor (30) (Steenbok) 

 Zonne-olie voor de mensen die niet zo’n hoge factor nodig hebben (15-20) (Kalong) 

 2 Pakken kaarten (Kalong) 

 Schrijfgerij en logboek (Wiko) 

 Zaklamp/tentlamp (Eland) 

 Bestek (iedereen) 

 Gamel (iedereen) 

 Beker (iedereen) 

 Zonnebril (iedereen) 

 Bril( de mensen die het nodig hebben + brillendoos) 

 Ducktape (Coëndou) 

 Aanstekers(Kalong, ik neem er 3 of 4 mee voor alle zekerheid) 

 Vliegtickets (Kalong en Pieter elk 1 maal) 

 Reisgegevens zoals hotel- en campingboekingen, raftingboeking, fosverzekering (Coëndou) 

 Reistoelating (Elke senior houdt 1 bij voor zichzelf en geeft een dubbeltje af aan 1 van de 

leiding) 

 ID (iedereen + elk een kopietje in geval van verlies of diefstal) 

 Draaiboek (Angie) 

 Rijbewijs voor alle zekerheid of kopietje (Coëndou) 

 Ondergoed (onderbroeken, bh’s, sokken) (iedereen) 

 Bikini/ zwemshort (elk 2) 

 1 lange, luchtige wandelbroek (iedereen) 

 1 lange broek voor ’s avonds (iedereen) 

 3 shortjes (iedereen) 

 1 lichte trui en 1 warme trui voor ’s avonds (iedereen) 

 t-shirts/topjes (elk minimum 6) 

 elk 1 regenjas 

 3 keukenhanddoeken (Steenbok, Seriema, Ruben nemen elk 1 mee) 

 Badhanddoek (elk 1, neem een kleintje mee) 

 Strandhanddoek (elk 1) 

 Wandelschoenen (elk 1 paar) 

 Ander paar schoenen (gesloten of sandalen) (elk 1 paar) 

 Riem als je dat nodig hebt 
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 Perfect uniform voor vertrek aan hebben! (iedereen) 

 Boxjes (Wie heeft er goede boxen om mee te nemen?) 

 Batterijen voor de boxen (Ruben) 

 Batterijen voor de tentlamp of zaklamp (Angie) 

 Go pro + accesoires + oplader (Seriema en Eland, indien jullie dit zelf willen natuurlijk) 

 Gsm-oplader ( Kalong doet samsungoplader mee en draagbare batterij, wie nog welk merk? 

) 

 Deo (elk 1 zal wel nodig zijn volgens mij) 

 Douchegel 3 flessen ( Wiko, Steenbok en Ruben) 

 Elk 2stoffen zakdoeken 

 Elk tandenborstel 

 2 tandenpasta’s (Wiko, Seriema) 

 Elk een scheermesje (als je dat nodig hebt  ) 

 Toiletpapier (elk 1 rol) 

 Vochtige doekjes (voor intieme delen tijdens wild kamperen) (Mustang, Wiko, Angie elk 1 

pakje) 

 Borstel of kam als je dat nodig hebt  

 EHBO met tekenpincet ( We nemen eentje mee uit het lokaal, steken we bij de lichtste 

rugzak) 

 Persoonlijke medicatie als je dat nodig hebt (bv de pil voor de meisjes) 

 Dafalgans + sinutab (Kalong) 

 Talkpoeder (was iemand van plan om dit mee te nemen?) 

 Anti-muggenspray (Steenbok) 

 Tampons (wiko) 

 Maandverbanden (Mustang) 

 Inlegkruisjes (Kalong) 

 Telefoonnummer cardstop bankkaart ( Kalong & Coëndou) 

 Bankkaart( Kalong & Coëndou) 

 Visa (Coëndou) 

 Lenzenvloeistof (Delen wij 1 Luc?) 

 Lenzenpotje voor wie het nodig heeft 

 Kniebeschermers, oordoppen, zwembril voor wie het nodig heeft 

 1 verlengkabel (van 4stekkers) (Seriema) 

 Slaapzak (iedereen) 

 Matje (voor wie wil) 

 Tent (iedereen deel van luc zijn tent: af te wegen) 

 Iedereen extra handbagage-rugzak  

 Elk een fles plat of spuitwater 

 Muziek om op boxje af te spelen (wie? Liefst geen gsm want gaat rap plat) 

 

Handbagage laat je thuis en mag max 10 kilo wegen, denk eraan dat je dat + je gewicht van 

je grote rugzak moet meesleuren dus hou dit zo beperkt mogelijk! Onthoud ook dat er geen 

vloeistoffen (max 100ml) in je handbagage mogen zitten, zoals deo, water,...Ook eten mag 

niet in de handbagage.  Ook geen zakmessen of andere ‘wapens’.    
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VOORLOPIG DRAAIBOEK SENIORKAMP 2015 

6-17 juli 

6 juli: Vertrek! Aankomen in podgorika, vertrekken naar Ostrog en daar slapen. ( trein nicsic-

podgorica) 

7 juli: Ostrogklooster bezoeken http://nl.wikipedia.org/wiki/Ostrogklooster  en dan naar 

Durmitor! (Zabljak) Hike!  

8 juli: Hike! Naar Raftcenter+ overnachting 

9 juli: Tara-river rafting (hele formule) http://www.raftingmontenegro.com/?package=two-

days-tara-river-rafting-getaway  Indien mogelijk nog van Zabljak naar Bar en daar slapen 

maar wrs niet mogelijk dus naar nicsic en daar blijven slapen.  

10 juli: Naar bar! (trein nicsic bar) Trein van Ostrog naar Bar voor €4,8 pp (uren: 8u59, 

15u54) (lijn niksic-bar) Chilldag (zwemmen), in Bar slapen. (party) 

11 juli: Budva (party)  

12 juli: Naar Macedonië! 

13 juli: We komen toe in Skopje en slapen daar (paragliding :D ) 

14 juli:  Hike klooster Brajchino en daar slapen.  6u busvertrek in Skopje : Skopje- Resen 

(ongeveer 2u30 op  de bus en 530 kronen=8,6 euro) 9u bus Resen-Brajcino (40min) 

(100kronen= 1,62 euro) 

http://www.brajcino.mk/Brajcino/en/info/Default.aspx#kultura 

http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/st-petka-monastery-

brajcino_macedonie  

15 juli: Ohrid 

16 juli: Ohrid en naar skopje 

17 juli: Souveniertjes kopen in Skopje en vertrek naar huis! 

 

 

 

 

Powerpoint-presentatie: 

https://drive.google.com/a/wegwijzer.be/file/d/0B8WvRZhCkcipckROYUFRUmw4dHc/view 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ostrogklooster
http://www.raftingmontenegro.com/?package=two-days-tara-river-rafting-getaway
http://www.raftingmontenegro.com/?package=two-days-tara-river-rafting-getaway
http://www.brajcino.mk/Brajcino/en/info/Default.aspx#kultura
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/st-petka-monastery-brajcino_macedonie
http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/st-petka-monastery-brajcino_macedonie
https://drive.google.com/a/wegwijzer.be/file/d/0B8WvRZhCkcipckROYUFRUmw4dHc/view
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M O N T E N E G R O  - M A C E D O N I Ë
S E N I O R  K A M P  2 0 1 5 P L A N N I N G

• 6 juli

• Vertrek naar Podgorica 
(Montenegro)

• 12 juli

• Naar Macedonië

• 17 juli

• Vertrek naar huis

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

• 2 moderators en 7 gasten

• De groep splitst zich nooit op voor meer dan enkele uren, en er is sowieso 1 moderator bij elke 
groep. Bij vervoer blijven we samen, alsook bij slaap plaatsen. 

• 1 à 2 tenten

• Vooral campings of wildkamperen.

• Land info

• Montenegro en Macedonië

• Nood nummer: 112

• Belgie:

• Contact personen ( FOS ):

• Sarah Neyts ( Pica ) +32479136960

• Goedroen Lamote ( Jacana ) +32476844022

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

• Prijs:

• Geschatte kosten: € 3.057,84

• Totaal per persoon: € 339,76

• Ingezameld: € 2.400,00

• Totaal per persoon bijleggen: € 73,09

• Benodigde documenten:

• Reisvergunning

• Medische fiche

D A G P L A N N I N G
S E N I O R  K A M P  2 0 1 5 6  J U L I

• Reis

• ’s Morgens trein naar Zaventem (€2,5 diabolo taks + €5 gopass)

• 10:05 Vertrek Zaventem

• 11:45 Landen Ljubljana

• 14:30 Vertrek Ljubljana

• 15:40 Landen Podgorica

• Shuttle bus naar Podgorica trein station

• Trein naar Nikšić om 20:15, aankomst om 21:29 (€2.85)

• Overnachting

• Wildkamperen met toestemming lokale dienst toerisme
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• Bezoeken Ostrog Klooster

• Bus naar Žabljak 

• Start 2-daagse hike in 
Durmitor nationaal park

• Overnachting in het nationaal 
park

• Eventueel nog een 
speologietour.

8  J U L I

• Activiteiten

• Verder gaan met de hike

• Vertrek naar Raft Centrum (Rafting Centre Waterfall, Scepan Polje)

• Overnachting in Raft Centrum

9  J U L I

• Raften (€60)

• 8:00 - 10:30 ontbijt

• 11:00 Voorbereidingen

• 11:30 Shuttle naar start

• 12:30 - 15:30 Raften

• v.a. 16:00 avondeten

• Bus Žabljak - Nikšić

• 19:00 - 20:30

• Overnachting in regio Nikšić

• Wildkamperen, camping of hostel

1 0  J U L I

• Trein Niksic - Bar om 8:50 of 15:50  (€4.8)

• Rustige dag in de leuke havenstad

• ’s Avonds stapje zetten

• Overnachting: Camping, goedkoop hotel of hostel

1 1  J U L I

• Uitslapen

• Bus Bar - Budva (1u)

• Cultureel dagje

• Budva, een aangenaam 
middeleeuws stadje, waar er zich 
een enorme haven vol jachten en 
skrinne boten bevindt. Naast mijlen 
zandstrand zijn er ook enkele 
kathedralen, die een bezoekje 
waard zijn. Het is vooral een stadje 
voor aangename wandelingen en 
terrasjes. Het is ook toeristisch, ‘s 
avonds gaan we waarschijnlijk 
weer een stapje zetten.

• Overnachting in hostel

1 2  J U L I

• Uitrusten in exotische 
sferen met de zonnecrème 
in de hand.

• Bus naar Skopje 
(Macedonië)

• 18:45

• Slapen op de bus
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A F G E L E G D E  R O U T E
S E N I O R  K AM P  2 0 1 5

1 3  J U L I

• Aankomst Skopje om 7:00

• Rondwandelen in Skopje

• Optionele activiteiten:

• Rock Climbing, Hot tubs, Paragliding

• Overnachting in hostel/camping of evt. bij een lokale scoutsgroep

1 4  J U L I

• Bus Skopje - Brajcino

• Skopje - Resen

• 2,5u , €8.6

• Resen - Brajcino

• 40min. €1.62

• Hike naar Klooster en Prespa 
Lake

• Overnachting in klooster

• Geld laten liggen om kosten 
te dekken

1 5  J U L I

• Genieten van 
zonsopgang bij het 
klooster

• Hike naar bushalte

• Bus Brajcino - Ohrid

• Ohrid verkennen

• evt. scuba diving

• Slapen in hotel, bnb, 
of hostel

1 6  J U L I

• Voorstelling van Shakespeare in opgegraven Romeins theater.

• Als er nog tijd over is naar aquapark.

• Bus Ohrid - Skopje

• Overnachting in hostel of bij lokale scoutsgroep.

1 7  J U L I

• Pendeldienst Skopje - Vliegveld (€2.50)

• 15:55 : Vertrek Skopje

• 17:25 : Landen Ljubljana

• 18:25 : Vertrek Ljubljana

• 20:10 : Landen Brussel

• Trein Zaventem - Brugge (€2.5 diabolo taks + €5 go 
pass)
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