Van Servië tot Kroatië
8.0

14 dagen v.a.

1.849,-

reissom 1-pk v.a. 2.198,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
goede toeristenklassehotels
13x ontbijt en 12x diner
boottocht Sveti Naum
boottochtje Perast
lokale gidsen
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Servië, Kosovo en Macedonië
Albanië en Montenegro
Bosnië-Herzegovina en Kroatië
Dubrovnik en Zagreb in Kroatië
Skopje en Ohrid in Macedonië
Belgrado in Servië
Pristina in Kosovo
Mostar en Sarajevo in Bosnië
Tirana en Krujë in Albanië
Budva en Kotor in Montenegro

Vertrekdata 2023

• 13 april • 4 mei • 15 juni • 3 en 31
augustus

Groepsgrootte

Reisleider Cees: “Deze unieke ontdekkingsreis door maar liefst 7
landen op de Balkan is een echte must voor liefhebbers van
boeiende geschiedenis en eeuwenoude cultuur!”

Ontdek zeven landen op de Balkan
Bent u klaar voor een ontdekkingsreis door een van de mooiste regio’s van
Europa? Tijdens deze unieke reis doorkruist u Servië, Kosovo, Macedonië,
Albanië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Kroatië. Zeven landen in een
regio waar al sinds het verre verleden verschillende culturen, volkeren en
godsdiensten elkaar ontmoeten. U ziet prachtige steden, bijzonder cultureel
erfgoed en ongerept natuurschoon. En natuurlijk verdiept u zich in de
indrukwekkende geschiedenis. U ziet de nalatenschap van het Osmaanse
rijk, bewondert architectuur uit de Habsburgse tijd en ervaart hoe de
deelrepublieken van het voormalige Joegoslavië hun eigen weg zijn gegaan.
Niet alleen het voor velen bekendere Kroatië en Macedonië passeren de revue.
U reist ook door het ongerepte Albanië, waar het ruige berglandschap u zal
verrassen en het jonge land Kosovo, dat zich pas in 2008 afscheidde van Servië
en nog steeds niet wereldwijd als zodanig erkend wordt. Uw bezoek aan de door
oorlog getekende stad Sarajevo is fascinerend. Op de ene straathoek waant u
zich in Istanbul, terwijl de architectuur in een andere straat u aan het statige
Wenen herinnert. De schoonheid van de Baai van Kotor in Montenegro is magisch
en tijdens de boottocht naar het klooster van Sveti Naum geniet u van de
prachtige kustlijn van het Macedonische meer van Ohrid. Ga mee en ontdek de
verscheidenheid en pracht van de Balkan!

15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • entreegelden • fooien
• optionele excursies

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11
dag 12
dag 13
dag 14

Vlucht Amsterdam – Belgrado
Bezichtiging Belgrado en naar Niš
Naar Kosovo; stadswandeling Pristina, naar Skopje in Macedonië
De hoogtepunten van Skopje en naar het meer van Ohrid
Ohrid, het klooster van Sveti Naum, boottocht over het meer van Ohrid
Naar Albanië: korte stop in Elbasan en bezichtiging Tirana
Fort en bazaar in Krujë en naar Budva in Montenegro
Bezoek Kotor in de gelijknamige baai en boottochtje in Perast
Verkenning Dubrovnik in Kroatië en naar Mostar in Bosnië-Herzegovina
Historisch Mostar, de bunker van Tito en naar Sarajevo
Uitgebreid bezoek Sarajevo
Naar Zagreb in Kroatië
Verkenning Zagreb; de kathedraal, het Dolacplein en de Sint Marcuskerk
Terugvlucht Zagreb – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

