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Wildkamperen… voor de echte avonturier!  
 
Het mooie van wildkamperen is dat je ’s ochtends niet weet waar je die avond je tent weer opslaat… 
Overnachten we bij een lokale gastvrije boer, op het strand, aan een prachtig riviertje of ergens op een stille 
verlaten bergtop onder de sterrenhemel… Elke dag is een verrassing! We gaan echt op de bonnefooi reizen. 
Per dag gaan we in overleg met jullie bepalen wat we gaan doen en waar de reis naartoe gaat. We starten en 
eindigen op de luchthaven van Belgrado. Dat is het enige wat vaststaat.  
 
We doen ons best om niet hele dagen in de auto te rijden, we willen natuurlijk ook wel wat zien en beleven. 
Dat wordt een uitdaging! Overnachten doen we zoveel mogelijk in vrije natuur, bij lokale bevolking op het erf 
en waar het mag en kan! Elektra en sanitair zijn niet aanwezig, reken er dus niet op dat je vaak onder de 
douche zult staan. Maar…wees gerust, we zoeken naar plaatsen bij water en vinden altijd wel gelegenheid om 
ons te wassen! En bij nood is er altijd wel een camping te vinden. We zien, doen en beleven veel en genieten 
van de rust van de natuur, in plaats van de drukte. Aan het eind van de dag, als onze tenten weer staan en de 
maaltijd genuttigd, bepalen we met elkaar het reisdoel van de volgende dag. Op deze reis kom je op een 
sportieve en bijzondere manier in aanraking met Balkan.  
 

Verblijf 

Wildkamperen in 2-persoonstenten. Zelf meenemen: slaapmatje/luchtbed en slaapzak.  
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Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• Een rondreis door de verschillende Balkanlanden; 
• In overleg met de groep wordt (dagelijks) de route bepaald. De Balkanlanden bieden een enorm 

spectrum aan mogelijkheden. We zullen daarin met elkaar een keuze maken; 
• Het bezoek van één of meer historische (hoofd)steden zoals Belgrado (beginpunt), Zagreb, 

Sarajevo, Dubrovnik, Podgorica, Tirana en Skopje; 
• Zeekajakken bij Dubrovnik; 
• Raften in Montenegro; 
• Bergwandelen in de vele ongerepte berggebieden; 
• Kamperen in de vrije natuur, bij lokale burgers en boeren, of gewoon aan een prachtig meer; 
• Watersporten aan de Kroatische kust; 
• Zwemmen in één van de vele binnenmeren. 

Vervoer 

• Vliegen van Amsterdam naar Belgrado en vice versa. De heenweg is er een overstap op Zurich. De 
terugweg op Frankfurt.   

1  LX 725 S 22JUL 1 AMS ZRH 0945 1110 
2  LX1416 S 22JUL 1 ZRH BEG 1220 1400 
3  LH1407 S 03AUG 6 BEG FRA 1350 1545 
4  LH 998 S 03AUG 6 FRA AMS 1720 1835 

 
• Vanaf Belgrado reizen we verder met 9-persoonsbusjes. 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
• Geen bijzondere eisen. Houd rekening met hoge temperaturen in de zomer.  

Reispapieren 
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt.  

Reissom 

Inclusief: 
• Vliegtickets 
• Autohuur 
• Brandstof voor 2000 km 
• Kampeeruitrusting 

Exclusief: 
• Kosten voor excursies ca. 150 euro 
• Kosten voor eten en drinken ca. 100 Euro 
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