VOORWOORD
Wij zijn studenten Toerisme en recreatiemanagement in het tweede jaar aan de Hogeschool VIVES.
Deze paper werd gemaakt naar aanleiding van het vak Project 3. Het was onze opdracht om een 8daagse rondreis aan te bieden met de autocar als transportmiddel.

Daarom bieden wij je graag een 8-daagse rondreis aan, genaamd ‘Journey To The Unknown’ met als
bestemming Noord-Macedonië & Albanië. Deze twee landen zijn eerder onbekend voor de toerist
ook al hebben ze veel te bieden. Beide landen hebben een rijk aanbod aan cultuur, natuur en
geschiedenis.

Ons doel is om deze twee bestemmingen in de kijker te zetten en om onze doelgroep te overtuigen
dat deze landen wel een rondreis waard zijn. Kortom, het zijn de ideale bestemmingen voor reizigers
die houden van avontuur gecombineerd met cultuur.

We wensen je alvast veel kijk- en leesplezier en hopen dat we jullie kunnen overtuigen dat deze
landen meer te bieden hebben dan op het eerste zicht lijkt. Kan je niet wachten? Bekijk dan zeker
eens onze website die je meer zal laten zien van wat onze reis te bieden heeft.
Link naar site: Journey To The Unknown
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1.1

DE REIS – JOURNEY TO THE UNKNOWN
INLEIDING

Omdat we zelf studenten zijn, wilden we een reis maken voor deze doelgroep. De prijs speelt hier
uiteraard een belangrijke rol. We willen met deze reis de student een onvergetelijke ervaring
meegeven. Deze reis is een mix van cultuur, natuur en avontuur. De activiteiten zijn passend bij ons
persona. Deze persona hebben we zelf uitgevonden maar ook deels gebaseerd op een groepslid.
Met onze reis willen we ons onderscheiden van alle andere reizen. Iemand kwam met het idee Kroatië
maar dit vonden we wat te basic voor deze reis. Iemand stelde Schotland voor. Dit leek ons op het
eerste gezicht wel een toffe bestemming. Dan stelde iemand anders Albanië voor. Meteen voegde een
ander groepslid Noord-Macedonië eraan toe. Dit vonden we een zeer leuke combinatie. Vooraleer we
de definitieve beslissing namen, hebben we een korte poll gezet op Instagram. De keuze lag tussen
Schotland en Noord-Macedonië en Albanië. Er werden geen verdere vragen gesteld naar reden of
motivatie, enkel de keuze tussen de twee bestemmingen. Zo kwamen we tot de constatatie dat er
meer interesse was voor Noord-Macedonië en Albanië dan voor Schotland. Via deze poll konden we
snel te weten komen welke bestemming bij onze leeftijdsgenoten in de smaak viel. De keuze was
vooral gebaseerd op het klimaat, de ongerepte natuur en de cultuur.
Noord-Macedonië en Albanië zijn beide bestemmingen die niet zo gekend zijn. Toch hebben ze veel te
bieden. Beide landen passen ook heel goed bij ons persona. Ons persona is geïnteresseerd in cultuur,
natuur en ook een beetje avontuur. Dat is net wat deze Noord-Macedonië en Albanië te bieden
hebben.
Om onze reis extra in de verf te zetten, wilden we activiteiten toevoegen aan het programma die de
aandacht zouden trekken van jongeren. Na even zoeken kwamen we op een bierfestival in Korçë
terecht. We vonden dit een zeer passende activiteit voor onze reis en het paste ook nog eens perfect
in ons programma.
Omdat deze reis voor studenten gemaakt is, moeten we natuurlijk ook rekening houden met de
examenperiodes. Omdat we gekozen hadden het bierfestival op te nemen in ons programma, moesten
we natuurlijk onze reis in deze periode plannen. Jammer genoeg valt deze datum voor studenten net
vóór de periode van de herexamens.
Daarom hebben we even moeten overleggen vooraleer we deze knoop doorhakten. Uiteindelijk
hebben we toch besloten geen rekening te houden met de periode van de herexamens. We vonden
dat dit festival een extra touch geeft aan onze reis en dat we dit element zeker niet konden laten vallen.
De coronacrisis zorgde natuurlijk voor heel wat onzekerheden, hierdoor staat de datum van het Korçë
bierfestival nog steeds niet vast. Onze reis is dus onder voorbehoud tot de echte data gekend zijn en
we ons programma kunnen aanpassen. Ook kunnen we onze reis alvast inplannen voor 2022 wanneer
er meer zekerheid is dat dit festival zal kunnen doorgaan.
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1.2

DOELGROEP

1.2.1

Analyse

Onze doelgroep zijn jongeren van onze eigen leeftijd, dit is tussen de 18 en 25. We horen bij de
generatie Z. Uit onderzoek van Booking.com, Marketingtribute en Amsterdamvisitormarketing blijkt
dat onze generatie een drukke levensstijl heeft. Erg kapitaalkrachtig zijn we nog niet, maar we
beschikken toch al over een zeker hoeveelheid geld aangezien we werken en vaak langer bij onze
ouders blijven inwonen.
Digitaal
Dit is een generatie die geboren is in een wereld die gedomineerd wordt door technologie. We hebben
geen leven voor het internet gekend. Alles draait rond de sociale media, internet reviews, last-minute
boekingen en unieke ervaringen. Het internet heeft geen geheimen voor ons. We vertrouwen op
influencers en reviews en gebruiken deze dan ook om onze reiskeuzes te bepalen. De verhalen moeten
wel echt en eerlijk zijn, anders hebben we dit meteen door en haken we af.
Open minded
We zijn opgegroeid in een heel diverse samenleving met verschillende culturen. Door die culturen
ontstonden verschillende leefomgevingen met eigen waarden en normen. Hierdoor is de doelgroep
erg open-minded en tolerant. Vrijheid en respect is voor onze generatie een van de allerbelangrijkste
waarden.
Expressie
Jongeren willen zich onderscheiden van de grote massa. We willen niet alleen gepersonaliseerde
producten maar ook speciale producten waarmee we ons onderscheiden van de rest. Restaurants
met exclusieve gerechten en drankjes, merken met luxe verpakkingen en festivals spelen hierop in.
Vooral in onze generatie draait het om imago en hoe we overkomen op andere mensen. Dit kan op
vlak van uiterlijk, kledij, gebruiksvoorwerpen (gsm, handtassen…), etc.
Ambitieuze avonturiers
Onze generatie is heel ambitieus op het gebied van reizen. Volgens het onderzoek zijn 39% van plan
om minstens drie verschillende continenten te bezoeken in de komende 10 jaar. Daarbij heeft 31% het
idee om in het buitenland te wonen of studeren. Het is een groep die avontuur zoekt tijdens hun reizen.
51% is op zoek naar avontuur zoals paragliden of bungeejumpen.
Persoonlijke aanpak
Het is een wereldwijze en ijverige generatie. We willen geen irrelevante informatie maar verwachten
kwaliteit in de plaats. We wisselen data en privacy in voor kortingen en een gepersonaliseerde service.
We boeken al een reis via de social media, dit heeft voor ons een voordeel omdat we zo interactie
kunnen aangaan met een merk of bedrijf.
Tijdens onze reis zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met de kenmerken van de doelgroep. Zelf
kunnen we ons ook zeker vinden in deze aspecten en daarom willen we ze weerspiegelen in onze reis.
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1.2.2

Persona

Om ons beter zicht te geven voor wie we nu juist deze reis maken, stellen we een persona op. Het
schrijven van een persona zal ervoor zorgen dat we ons beter kunnen focussen op onze doelgroep.
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1.3

WIJ KOZEN WEL/NIET VOOR EEN REISLEIDER

Wij kozen ervoor om wel een reisleider mee te nemen. Aangezien het een onbekende bestemming is,
is het handig om iemand mee te hebben die de bestemming goed kent. Zo weet de begeleider ook
interessante informatie over de bezienswaardigheden, de inwoners en de bestemming zelf. We nemen
ook een reisleider mee omdat onze rondreis naar een eerder onbekende bestemming is. Daarom is dit
zeker een meerwaarde voor de toeristen. Het geeft de toerist het gevoel alsof ze de hele reis een
persoonlijke gids bij zich hebben.
Ook vinden we het fijn als er iemand mee is die exact weet waar iedereen wanneer moet zijn en de
deelnemers kan begeleiden hierin. Als er een deelnemer dan een probleem heeft, hebben ze meteen
een contactpersoon die hen kan helpen.
Ook wanneer er nog iets ter plaatste niet geregeld is, kan de reisleider hierop inspelen. Een reisleider
heeft hier ook veel meer ervaring mee, dit hebben wij niet dus vandaar dat we er ook voor kiezen om
wel een reisleider mee te nemen.
Een professional meenemen op reis zorgt natuurlijk voor een betere indruk en geeft ons, de
organisatoren, het vertrouwen dat de reis vlot zal verlopen. De reisleider die we meehebben geeft net
dat tikkeltje extra aan de reis.
In functie van de doelgroep vinden we het belangrijk dat het profiel van de reisleider hierbij aansluit.
We vinden het noodzakelijk dat de reisleider de Nederlandse taal beheerst en ter plaatse woont. We
geven onze voorkeur uit aan een reisleider die een grondige kennis heeft van Albanië en NoordMacedonië. Daarnaast zou het ook een groot pluspunt zijn als hij/zij zowel Albanees als NoordMacedonisch spreekt.
We nemen liefst een jonge reisleider mee met een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar, maar die wel al wat
werkervaring heeft. Dit past bij onze doelgroep omdat iemand van deze leeftijd wellicht ook nog jong
is van geest. Zo een type persoon kan goed een groep jongeren leiden en blijven boeien. Ook moet
onze reisleider best avontuurlijk ingesteld zijn. Dat past niet alleen bij onze persona en doelgroep maar
hij of zij zal ook moeten deelnemen aan de avontuurlijke activiteiten.
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1.4

ALGEMENE REISINFORMATIE

1.4.1

Albanië

De republiek Albanië ligt in het zuidoosten van Europa en in het westelijk
gedeelte van het Balkanschiereiland. Het land grenst aan Montenegro,
Kosovo, Noord-Macedonië en Griekenland. De gehele westkust ligt aan de
Adriatische en Ionische Zee. In de hoofdstad Tirana wonen ruim 425.000
inwoners van de in totaal 3,6 miljoen inwoners die het hele land telt.
Klimaat
De kust van Albanië heeft een mediterraan klimaat met warme tot hete,
droge zomers en milde natte winters. Het binnenland van Albanië neigt naar
een continentaal klimaat met milde tot warme droge zomers en koude natte
(sneeuw) winters.
Toerisme
Albanië is het meest mysterieuze land van Europa. Redenen daarvoor zijn de geïsoleerde ligging, de
jarenlange communistische dictatuur en het gevolg hiervan. Hoewel het toerisme in Albanië nog in de
kinderschoenen staat komen er toch nog, vooral uit de buurlanden, 5 miljoen toeristen op af. Ook
vanuit andere landen komen er meer toeristen. Ze komen voor de talloze bezienswaardigheden uit
allerlei cultuurperioden en het natuurschoon. In Albanië heb je antieke Griekse steden, kastelen en
ruïnes van forten en staan de historische stadscentra van Butrinti, Berat en Gjirokastra op de
Werelderfgoedlijst van Unesco. Je kunt cultuur afwisselen met een bezoek aan wijngaarden of een van
de vele stranden. Ook vind je er ongerepte berggebieden in het noorden en in het zuidoosten vind je
bruisende steden, zoals hoofdstad Tirana. Verder beginnen de onontdekte mogelijkheden voor
wandelen, fietsen, skiën, en outdoorsporten avontuurlijke reizigers aan te trekken.
Gastronomie
De Albanese keuken is heel rijk, divers en heeft zowel Turkse als Europese invloeden. Vele
verschillende soorten groenten, vlees, vis en ook rijst, mais, aardappelen, bonen, tarwe, Albanese
yoghurt (kos), kaas of olijven worden gebruikt. Voorbeelden van typisch Albanese gerechten zijn byrek
(bladerdeeg met daarin fetakaas, ui, vlees en spinazie), pilaf (rijst met vleessaus), geroosterde kebab
(van lams-, varkens- of rundvlees) en Qoftë (gehaktballen). Albanië staat bekend om zijn Skënderbeu
Cognac, genoemd voor zijn smaak en aroma. Wijngaarden zijn op grote schaal te vinden in onder
andere Korçë, Berat, Permet en Shkodër. De meest populaire en traditionele Albanese drank is Raki.
Het is meestal gemaakt van druiven, maar er zijn ook andere soorten raki gemaakt van pruimen,
moerbei en walnoten.
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1.4.2

Noord-Macedonië

Noord-Macedonië is een land gelegen in Zuidoost-Europa.
Skopje is de hoofdstad van het land. In 2019 veranderde het
land zijn naam van Macedonië naar Noord-Macedonië
vanwege een geschil met Griekenland. Skopje is met zijn
600.000 inwoners de grootste stad van het land.
Klimaat
Noord-Macedonië is de ideale vakantiebestemming met zijn
gematigd landklimaat. De zomers zijn heerlijk warm maar de
winters kunnen wel koud en nat zijn. Er is geen tijdsverschil
met ons land, dit is dan ook nog één van de voordelen van deze
bestemming.
Toerisme
Het land heeft heel wat te bieden op toeristisch vlak. Toch is Noord-Macedonië nu nog maar in
opkomst als vakantiebestemming. Één van de mooiste toeristische attracties is de Matkakloof. Deze
kloof ligt ten westen van Skopje en ligt aan het Matkameer. Je kan er verschillende activiteiten doen
zoals kajakken, klimmen en vissen. Het Meer van Ohrid is nog één van de toeristische pareltjes die het
land te bieden heeft. Het meer is ook één van de oudste meren in Europa. Ohrid is het stadje dat bij
het meer ligt. Door zijn vele historische monumenten is de stad ook opgenomen op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Klooster van St. Naume en het openluchtmuseum Bay of Bones
zijn nog twee toeristische attracties die gekend zijn in Noord-Macedonië.
Skopje is een hele gastvrije stad. Om een goede indruk te krijgen van Skopje, boek je best een ‘Walking
Tour’. Deze tours brengen je naar gekende maar ook mindere gekende plekjes van de stad. Het
Millenium Cross is een zeer bizar maar impressionant standbeeld van 66 meter hoog. Dit kruis is zeer
prominent aanwezig en is van verschillende plekken zichtbaar. De Old Bazaar is de gezelligste buurt bij
uitstek. Je kan er dineren in verschillende restaurants en kennis maken met de lokale cultuur.
Gastronomie
De Macedonische keuken is goed maar eenvoudig. Het is ook te vergelijken met de meeste keukens
uit de Balkanlanden. Voorgerechten bestaan vooral uit salades met komkommer, tomaat, geitenkaas,
ui en olijven. Vele hoofdgerechten bestaan uit vlees. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de goulash met
komkommer of een zuurkoolschotel. Ook visgerechten zoals de Ohrid forel kan je op het menu
terugvinden. Noord-Macedonië is de perfecte bestemming voor iemand die goedkoop maar lekker wil
eten. Raki is één van de typische sterkedranken die het land kent.
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2

DRAAIBOEK

2.1

TIJDSOVERZICHT
Voormiddag

Middagmaal

Namiddag

Avondmaal

Avondactiviteit

Overnachting

Dag 1
9 aug

Brussel (6u50)
→ Skopje (11u50)

Vrije keuze op
luchthaven

Luchthaven → Skopje
Kennismaking

Lyra restaurant

Speeddate in Van
Gogh Bar Skopje Truth or drink

Hotel Vlaho

Dag 2
10 aug

Archeologisch
Museum Macedonië

Old City House
restaurant

Street art tour

Vrije keuze

Vrije keuze

Hotel Vlaho

Dag 3
11 aug

Almata Prima Kayak
Rental and Boat

Canyon Matka
Restaurant and Hotel

Matka → Ohrid
Muziekquiz

Antiko Ohrid

Capture the Flag

Park Golden View
hotel

Dag 4
12 aug

Vrij keuze

Vrije keuze

Bay of Bones, Diving
Center Amfora

Vrije keuze

Vrije keuze

Park Golden View
hotel

Dag 5
13 aug

Ohrid
→ Korçë
What do you meme

Maaltijd in de
brouwerij

Brouwerij
Birra Korça

Vrije maaltijd op
Korçë Beer Fest

Korçë Beer Fest

Hotel Turizem Behar
Koçibelli

Dag 6
14 aug

Korçë
→ Tirana

La Gioia

Adventure park en
cable car (Dajti
Expres)

Vrije keuze

Vrije keuze

Maritim Hotel Plaza

Dag 7
15 aug

Fotohunt

Vrije keuze

Bunk’ Art

Ejona Restaurant

Club Radio Bar

Maritim Hotel Plaza

Dag 8
16 aug

Tirana → Krujë
Bazaar & Citadel

Restaurant Kalaja

Vertrek vliegveld

Vrije keuze

Tirana (17u30)
→ Brussel (23u25)
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2.2

ROUTEOVERZICHT

Hier vind je een overzicht van onze volledige route. De gedetailleerde uitwerking van de route staat op
pagina 36.
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2.3

KEUZE ACTIVITEITEN EN RESTAURANTS

Hier volgt een verantwoording van de activiteiten en restaurants, alles staat in chronologische
volgorde. Voor meer informatie over de hotels zie pagina 52.
Activiteit

Beschrijving

Motivatie

DAG 1
Lyra restaurant

Gelegen in Skopje bij het City
Park en Skopje Zoo. Je kan
zowel binnen als buiten eten.
Het schaduwrijk buitenterras is
gezellig ingericht. Het menu is
divers met de Macedonische
en Zuidoost Europese keuken
en vegetarische opties.
→ 8 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur gratis.
→ Meer info op p.95.

Truth or drink

Dit is een spel waarbij je
iemand een bepaalde vraag
stelt. Als de persoon deze
vraag niet wil beantwoorden,
moet hij een slok drinken (van
een alcoholische drank). Als de
persoon deze wel wil
beantwoorden hoeft hij niet te
drinken.
→ Consumptie is op eigen
kosten.

Dit restaurant is perfect voor
de eerste groepsmaaltijd. Het
ligt maar 2 km van het hotel en
biedt heerlijk eten, topservice
en leuke sfeer. Ook kan je daar
leuk buiten zitten bij mooi
weer. Leer je tafelgenoten
beter kennen onder het genot
van een soep, salade, tussen-,
hoofd- en nagerecht om
daarna heel de groep te leren
kennen met de avondactiviteit.

Dit is een leuke activiteit om zo
de groep beter te leren
kennen. Zo wordt er meer een
groepsgevoel gecreëerd. Het is
ook een activiteit dat ons
persona graag zou doen. Wie
geen alcohol drinkt kan
natuurlijk ook deelnemen en
voorzien we alcoholvrije
dranken.

→ Meer info op p.77.
DAG 2
Archeologisch Museum
Macedonië

De permanente
tentoonstelling van het
museum is onderverdeeld in
prehistorische archeologie,
oudheid, middeleeuws en
Ottomaanse archeologie,
opschriften & sculpturen,
munten, antropologie en
archeozoölogie.
→ 2,50 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Offerte op p.97.
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Een geleid bezoek aan het
archeologisch museum is een
goed moment om kennis te
maken met de interessante
geschiedenis van NoordMacedonië. Er is veel te zien
door de vele permanente en
tijdelijke tentoonstellingen.

Old City House Restaurant

Zoals de naam al zegt, is dit
restaurant gevestigd in een
historisch gebouw uit 1836.
Hiermee is het een van de
oudste traditionele
Macedonisch huizen in NoordMacedonië. Het is beschermd
door de ‘Bureau of National
Treasure’ en is al 6 generaties
in bezit van de Jovanovich
familie.
→ 16 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.

Dit restaurant straalt een
familiale, huiselijk sfeer uit in
oud Macedonische stijl met
een prachtig versierd houten
plafond. Verder biedt hun
menu een variatie aan
culinaire gerechten uit
Zuidoost-Europa en zelfs het
Midden-Oosten.

→ Chauffeur gratis.
→ Offerte op p.98.
Street Art Tour

Deze Street Art Tour wordt
georganiseerd door Riverside
Party Tour Skopje. Tijdens de
tour kom je meer te weten
over kunst, muziek en cultuur
in Skopje.
→ 10 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.

Deze tour vinden we zeer
passend voor de doelgroep.
Het is geen traditionele tour
maar laat juist een andere kant
van Skopje zien. De extra’s
zoals bier en sangria’s zijn ook
mooi meegenomen.

→ Offerte op p.99.
DAG 3
Almata Prima Kayak

Kajakken in de Matkakloof
zorgt voor een
adembenemend uitzicht. Je
geniet van de mooie natuur en
de rust op het water. Tijdens
de tocht bezoeken we ook de
Vrelo grot.
→ 16 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Offerte op p.99.
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Na de eerste 2 dagen in de
drukke hoofdstad Skopje is dit
een activiteit waarbij avontuur
en natuur centraal staan. De
kloof is het mooiste wanneer
je deze bezichtigt vanop het
water.

Canyon Matka Restaurant and
Hotel

Het Canyon Matka restaurant
hoort bij het Canyon Matka
hotel. Het is een uitgestrekte
houten chalet die zich in de
Matka kloof bevindt. Vanop
het terras heb je een prachtig
zicht op de kloof. We eten daar
een middagmaal met dessert.
→ 14 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur gratis.

Na een actieve kajaktocht is
het belangrijk dat we niet te
lang wachten met het
middagmaal. Het restaurant
ligt vlak naast de kajakverhuur.
Ze kunnen dus meteen aan
tafel en ondertussen nog
genieten van het zicht op de
Matkakloof.

→ Offerte op p.101.
Antico ohrid

In het historisch centrum van
Ohrid ligt een mooi en sfeervol
restaurant. Ze serveren
heerlijke, authentieke NoordMacedonische maaltijden.
→ 8,50 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur gratis.
→ Offerte op p.102.

Capture The Flag
In het centrum van de stad
spelen we Capture The flag.
Hierbij wordt de groep in 2
teams ingedeeld en met laser
guns moeten ze het andere
team uitschakelen en de vlag
stelen.
→  euro per persoon.
→ Meer info op p.78.
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Voor de eerste avond in Ohrid
is het leuk om meteen naar het
centrum te gaan voor een
maaltijd. Zo zien ze meteen
hoe de stad eruitziet. We
kozen voor dit restaurant
omdat het ons een
authentieke NoordMacedonische maaltijd
aanbiedt. Ook het interieur is
in typisch NoordMacedonische stijl.
We kozen voor deze activiteit
om de dag actief af te sluiten.
Aangezien het centrum van
Ohrid kleiner is dan dat van
Skopje en Tirana leek ons dit
een goede locatie. Zo’n
activiteit in een stadscentrum
organiseren is passend
aangezien je veel verschillende
straten hebt, waardoor je
telkens verschillende routes
kan nemen om tot aan de vlag
te geraken.

DAG 4
Bay of Bones,Diving Center
Amfora

In de Bay of Bones gaan we
duiken in een archeologische
site. We ontdekken de
restanten van een
prehistorische nederzetting uit
de late bronstijd. Op de locatie
staat een reconstructie met
een museum.
→ 44 euro per persoon.
→ Reisleider gratis en 1 extra
persoon.
→ 1,5 euro per persoon voor
het museum.

Duiken naar een
archeologische site is en mustdo aangezien dit een heel
unieke activiteit is. Het is een
leuke en actieve manier om bij
te leren over deze oude
nederzetting. Aangezien niet
iedereen graag duikt is er ook
de mogelijkheid om gewoon
het museum te bezoeken.

→ Offerte op p.105.
DAG 5
Birra Korça inclusief lunch

Brouwerij Birra Korça is de
grootste en ook de eerste
bierbrouwerij van Albanië. De
fabriek, die aan de buitenrand
van Korçë ligt, kan je bezoeken
en je kan er ook bier proeven.
Lunchen in de brouwerij is ook
een optie.
→ 25 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur gratis.

Het is al een traditie geworden
dat "Birra Korça" elk jaar in het
zomerseizoen het bierfestival
organiseert in de stad Korçë.
Voordat de groep 's avonds
naar het bierfestival gaat is het
zeer leuk om in de middag de
fabriek te bezoeken en bier te
proeven.

→ Offerte op p.106.
Korcë Beerfest

Het festival is het grootste
bierfestival in Albanië en vindt
jaarlijks midden augustus
plaats voor vijf dagen. Het in
2007 opgerichte festival trekt
100.000 bezoekers van alle
leeftijden. Tijdens het festival
treden er veel artiesten op.
→ Consumptie & eten op
eigen kosten. Inkom en
festival gratis.
→ Reisleider en chauffeur
n.v.t.
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Om onze reis een extra touch
te geven, wilden we een
activiteit toevoegen aan het
programma die de aandacht
zou trekken bij studenten. We
vonden het bierfestival een
zeer passende activiteit voor
onze reis en het paste ook nog
eens perfect in ons
programma.

DAG 6
La Gioia

Restaurant La Gioia is een
Italiaan visrestaurant waar je
kan genieten van verse vis,
inktvis en pasta. Er zijn ook
vegetarische opties. Het
restaurant ligt in het centrum
van Tirana in een autovrije
straat, die makkelijk
bereikbaar is. Het personeel is
heel vriendelijk en er is een
huiselijke sfeer.
→ 15 euro per persoon.

Aangezien we nog geen
visrestaurant op de planning
hebben staan, plannen we dit
nu in. Het restaurant heeft
uitstekende recensies,
waardoor we ervoor hebben
gekozen.

→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur gratis.
→ Offerte op p.108.
Dajti Expres

Een kabelbaan juist buiten de
stad brengt ons naar de top
van de berg Dajti gelegen in
Tirana. Later gaan we naar het
Adventure Park.
→ €9,70 per persoon.
→ Reisleider niet gratis.
→ Offerte op p.108.

We weten dat Tirana vooral op
cultureel vlak veel te bieden
heeft maar toch wilden we op
zoek gaan naar iets
avontuurlijk omdat we deze
hoofdstad ook op een andere
willen laten zien aan onze
reizigers. Dit leek ons dan ook
de perfecte activiteit.

DAG 7
Fotohunt

Tijdens ons verblijf in Tirana
laten we de deelnemers de
stad ontdekken via een
fotohunt die ons team zelf
heeft ontworpen.
→ Gratis.
→ Meer info op p.79.

Bunk’Art

Deze unieke bunker neemt je
terug mee in de geschiedenis
van het Albanese
communistische leger en het
dagelijkse leven van Albanezen
tijdens de jaren van het
regime.
→ €4,04 per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Offerte op p.110.
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We vonden dit de perfecte
gelegenheid om Tirana te
ontdekken op een creatieve
manier in plaats van een
standaard rondwandeling in de
stad te doen. Het is op een
actieve manier en het past in
het kader van onze persona.

Dit was de beste manier om
onze reizigers een beeld te
geven van de geschiedenis van
het prachtige Albanië. Het is op
een
originele
manier
overgebracht en dat maakt het
juist zo speciaal.

Ejona

Ejona biedt moderne, verse,
seizoensgebonden en vooral
smakelijke gerechten aan. Een
gevarieerde lunchmenu met
verschillende opties, evenals
een avondmenu met vis-, vleesen vegetarische gerechten
staan ook op de kaart. Al deze
menu’s worden aan seizoenen
aangepast en wordt aangevuld
met vers brood.
→ X euro per persoon.

Dit is een gezellig Albanees
restaurant. De naam ‘Ejona’
betekent ‘van ons’ maar
iedereen is er welkom. Het
gastvrije onthaal zorgt er voor
dat iedereen zich hier prettig
voelt. Daarom vonden wen het
de moeite waard om hier te
reserveren.

→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur niet gratis.
→ Offerte op p.111.
Radio Bar

Het is een leuke bar met
smakelijk
drankjes, funky
muziek en een authentiek
decor. Ze gebruiken alcohol van
hoge
kwaliteit,
seizoensgebonden fruit om elk
drankje te mixen. Je kan er op
rekenen dat de geweldige
bartenders elk drankje met
grote precisie bereiden.
→ Consumptie is op eigen
kosten
→ Reisleider en chauffeur
n.v.t.
→ Offerte op p.111.
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Bij Radio Bar houden ze een
deel van de Albanese cultuur
en erfgoed in leven. Je kan er
niet alleen iets drinken, je kan
er ook de ruime collectie
gebruiksvoorwerpen en
memorabilia bekijken zoals
radio's, tv's, meubels, posters,
typemachines, keukengerei en
nog veel meer.

DAG 8
Restaurant Kalaja

Het restaurant bevindt zich in
een middeleeuws stenen
gebouw waar je zowel binnen
als buiten kan zitten. Gasten
hebben zicht op het
Skanderberg kasteel en het
Etnografisch en het Nationaal
museum. Daarbij serveert het
restaurant typisch Albanese
gerechten en zijn er
vegetarische opties.
→ 10 euro per persoon.
→ Reisleider gratis.
→ Chauffeur gratis.
→ Offerte op p.112.
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Op de laatste dag past een
groepsmaaltijd met typisch
Albanese gerechten. Het
personeel spreekt goed Engels,
wat ook erg handig is. Verder
ligt het restaurant op een
unieke locatie, namelijk naast
een kasteel.

2.4

DAGINDELING

2.4.1

Dag 1 Maandag 9 augustus

Begin uur

Eind uur

03.45

04.20

Activiteit

Extra informatie

Verzameling in Brussels Airport Zaventem in de Adres: Leopoldlaan,
inkomhal aan Starbucks.
1930 Zaventem, België
Reisleider checkt of iedereen aanwezig is, heet
iedereen welkom en doorloopt heenreis en dat
iedereen de nodige documenten bij zich heeft.

04.20

04.50

Check in voor vlucht en ruimbagage.

04.50

05.20

Douanecontrole en wachten aan de andere kant
totdat iedereen en zijn handbagage is gecheckt.

05.20

06.20

Er is even tijd om wat te eten & drinken, iets te
kopen en naar het toilet te gaan.

06.20

06.50

Iedereen bij boarding gate voor boarding.
Controle of iedereen aanwezig is en ID & ticket
bij de hand heeft.

06.50

08.35

Vlucht van Brussel naar Wenen met SN Brussels SN 2901
Airlines.
Reisduur: 1u45

08.35

09.45

Transfer luchthaven Wenen. Er is even tijd om Overstaptijd: 1u40
wat te eten & drinken, iets te kopen en naar het
toilet te gaan.
Afspraak om 9.45 bij boarding gate. Reisleider
blijft zelf bij gate.

09.45

10.15

Iedereen bij boarding gate voor boarding.
Er is een check of iedereen aanwezig is en ID &
ticket bij de hand heeft.

10.15

11.50

Vlucht van Wenen naar Skopje met Austrian OS 779
Airlines.
Reisduur: 1u35
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11.50

12.30

Uitstappen uit vliegtuig met handbagage en
naar de bagageband gaan om de ruimbagage
ophalen.

12.30

13.30

We wandelen naar het Foodcourt op het
gelijkvloers van de luchthaven en daar kan
iedereen een middagmaal benuttigen.

13.30

14.40

Lunch in de foodcourt.

14.40

15.10

Inladen van de bagage in de bus en een busrit van Adres: Str "9 Maj" No.
Skopje Alexander de Grote naar hotel Vlaho in 3, Skopje 1000, NoordSkopje.
Macedonië
Busbingo wordt uitgelegd tijdens deze rit
Meer info op p.49

Afstand: 24,9 km
Tijd: 0u30 rijden

15.10

15.45

Uitladen van de bus en inchecken in het hotel en
verdeling van de kamers.

15.45

17.30

Vrije tijd, eerste kennismaking met de omgeving
(of even rusten) en klaarmaken voor het
avondeten.

17.30

17.40

Verzameling in lobby om naar het restaurant te Adres: Str "9 Maj" No.
gaan.
3, Skopje 1000, NoordMacedonië

17.40

18.00

Vertrek naar het restaurant (Lyra restaurant). Adres: Nikola Tesla 11,
Deze afstand van 2 km zullen we te voet afleggen. Skopje 1000, NoordMacedonië
Afstand: 1,3 km
Tijd: 0u20 wandelen

18.00

20.30

Aankomst en avondmaaltijd in restaurant.

20.30

20.40

Vertrekken naar de avondactiviteit.

20.40

21.00

Wandeling naar de Van Gogh Bar waar de Adres: Mihail Cokov 4,
avondactiviteit is.
Skopje 1000, NoordMacedonië
Afstand: 1,1 km
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Tijd: 0u20 wandelen
21.00

21.10

21.10

22.10

Korte briefing over de volgende dag & wanneer
men de volgende dag aanwezig moet zijn op het
ontbijt.
Truth or Drink avondactiviteit in Van Gogh Bar
Skopje.
Meer info op p.77

22.10

...

De activiteit is gedaan en iedereen is vrij om de
avond te eindigen zoals hij wil.
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2.4.2

Dag 2 Dinsdag 10 augustus

Begin uur

Eind uur

Activiteit

08.30

09.45

Ontbijt in het hotel.

09.45

09.05

Verzameling in de lobby.

09.05

09.50

Wandeling naar Archeologisch Museum.

Extra informatie

Adres: Dimitar Vlahov
Walk, Skopje 1000,
Noord-Macedonië
Afstand: 2,9 km
Tijd: 0u45 wandelen

09.50

10.00

Ingang museum verzamelen en eventueel naar
het toilet.

10.00

12.00

Begeleid bezoek met museumgids in het
museum.

12.00

12.05

Einde museumbezoek.

12.05

12.15

Wandeling van museum naar Old City House
restaurant.

Adres: Boulevard
Phillip the Second of
Macedon 14, Skopje
1000, NoordMacedonië
Afstand: 0,450 km
Tijd: 0u10 wandelen

12.15

12.20

Iedereen neemt plaats in het restaurant.

12.20

13.30

Groepsmaaltijd in Old City House restaurant.

13.30

13.35

Einde groepsmaaltijd.

19

13.35

13.55

Wandeling naar het Alexander De Grote plein.

Adres: Alexander the
Great monument,
Skopje 1000, NoordMacedonië
Afstand: 0,950 km
Tijd: 0u20 wandelen

13.55

14.00

Verzameling aan het Alexander de Grote
monument voor de start van de Streetart Tour.

14.00

17.00

Street Art Tour.

17.00

17.15

Einde van de Street Art Tour bij het Alexander
De Grote Monument.
Korte briefing over de volgende ochtend.

17.15

...

Vanaf dit moment is iedereen vrij. Ze kunnen
zelf kiezen waar ze gaan eten en wat ze in de
avond doen.
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2.4.3

Dag 3 Woensdag 11 augustus

Begin uur

Eind uur

Activiteit

08.00

09.00

Ontbijten in hotel.

09.00

09.15

Verzamelen in lobby.

09.15

10.00

Busrit van Skopje hotel Vlaho naar Almata
Prima Kayak Rental And Boat Tours.

Extra informatie
Hotel Vlaho

Onderweg: Bustwister

Adres: Planinarski
Dom Matka, Matka
1060, NoordMacedonië

Meer info op p.49

Afstand: 14,2 km
Tijd: 0u45 rijden

10.00

10.30

Wandelen van de parking tot aan de kayak
verhuur.

10.30

13.00

De groep maakt een kajaktocht van 2 uur.
Hierbij kajakken ze tot in de Vrelo grot.

13.00

15.00

Na de Kajaktocht en na het halen van de
essentiële spullen, eten we in het
restaurant Canyon Matka. Dit ligt net naast
de kajakverhuur.

15.00

15.30

We gaan terug naar de bus waar de
reisleider controleert of iedereen mee is.

15.30

18.30

Busrit van Almata Prima Kayak Rental And
Boat Tours naar Ohrid, Park Golden View
Hotel.
Onderweg: Muziekquiz

Waardevol materiaal
wordt best
achtergelaten op de
bus.

Adres: St. Naum of
Ohrid 10A, Park Gorica, Ohrid 6000,
Noord-Macedonië
Afstand: 170 km

Meer info op p.49

Tijd : 3u00 rijden

18.30

19.00

Check-in hotel.
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19.00

19.30

De reizigers krijgen de tijd om zich in hun
kamer te installeren en wat op te frissen.

19.30

19.45

Verzamelen in de lobby.

19.45

20.00

Busrit van het Park Golden View hotel naar
restaurant Antiko.

Vergeet niet de
laserguns mee te
nemen.
Adres: Tsar Samoil,
Ohrid 6000, NoordMacedonië
Afstand: 5,4 km
Tijd: 0u15 rijden

20.00

21.30

De gasten genieten van een traditioneel
Noord-Macedonisch avondmaal.

21.30

23.30

We wandelen van het restaurant Antiko
naar het Ohrid City Park (300 meter). Daar
krijgt iedereen van de reisleider een korte
uitleg over de laserguns en Capture the
Flag. Daarna begint het spel.

Zorg dat beide
groepen een kaart van
Ohrid meehebben met
een afgebakend
terrein.
Meer info p.78

23.30

23.45

De activiteit eindigt en er volgt een korte
briefing over de volgende ochtend. Na de
briefing is iedereen vrij.

23.45

00.00

De bus rijdt terug naar het hotel met de
laserguns. De reizigers mogen mee terug
naar het hotel of kiezen om nog wat in
Ohrid te blijven, ze keren dan op eigen
houtje terug naar het hotel.
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2.4.4

Dag 4 Donderdag 12 augustus

Begin uur

Eind uur

Activiteit

8.00

9.30

Ontbijt in het hotel.

9.30

9.45

Na het ontbijt krijgen ze een korte briefing over
de activiteit in de namiddag en de vrije tijd.

10.00

12.00

Vrije voormiddag.

12.00

13.30

Middagmaal. Iedereen is vrij en kan kiezen waar
hij of zij zelf wil eten.

13.30

13.40

Verzamelen in de lobby van het hotel.

13.40

14.00

Busrit van Ohrid Park Golden View hotel naar
Diving Center Amfora.

Extra informatie

Adres: Gradishte Р501
Ohrid 6000, NoordMacedonië
Afstand: 11,3 km
Tijd: 0u20 rijden

14.00

16.00

Activiteit Diving Center Amfora. Deze activiteit
is vrije keuze. Dit begint met theoretische
instructies en daarna kunnen ze duiken bij de
archeologische site. Voor degenen die niet
willen duiken is er de mogelijkheid om het
palendorp te bezoeken. De reisleider gaat mee
duiken.

16.00

16.20

Busrit van Diving Center Amfora naar Ohrid
Ohrid Park Golden View hotel. Tijdens de rit is
er een korte briefing over de avond en de
volgende morgen.

Adres: St. Naum of
Ohrid 10A, Park Gorica, Ohrid 6000,
Noord-Macedonië
Afstand: 11,3 km
Tijd: 0u20 rijden

16.20

19.00

De gasten hebben tijd om zich op te frissen na
het duiken. Hierna hebben ze de rest van de
avond vrij.
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19.00

19.15

Voor degene die willen, brengt de bus hen tot in Adres: Kej
het centrum van Ohrid. ’s Avonds moeten ze
Makedonija, Ohrid
dan op eigen houtje terug naar het hotel.
6000, NoordMacedonië
Afstand: 4,7 km
Tijd: 0u15 rijden

19.15

00.00

Iedereen is vrij deze avond.
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2.4.5

Dag 5 Vrijdag 13 augustus

Begin uur

Eind uur

Activiteit

7.45

8.45

Ontbijt in het hotel.

8.45

9.10

Verzamelen in de lobby, uitchecken en inladen
van de bagage in de bus.

9.10

11.10

Busrit van Ohrid naar Korçë brewery.

Extra informatie

Onderweg: What do you meme

Adres: Bulevardi Fan
Noli, Korçë 7001,
Albanië

Meer info op p.49

Afstand: 72,5 km
Tijd: 2u00 rijden

11.10

11.20

Uitstappen uit de bus en verzamelen in de
brouwerij.

11.20

13.30

Lunch in de brouwerij.

13.30

16.00

Bezoek aan de brouwerij met proeverij.

16.00

16.15

Verzamelen in de lobby.

16.15

16.25

Busrit naar het hotel.

Adres: Bulevardi Shen
Gjergji, Korçë 7001,
Albanië
Afstand: 2 km
Tijd: 0u10 rijden

16.25

16.55

Check-in hotel en uitdelen van de sleutels.

16.55

18.30

De deelnemers krijgen de gelegenheid om zich
klaar te maken om naar het bierfestival te
vertrekken.

18.30

18.45

Afspraak om 18u30 in de lobby van het hotel.
Hier moeten we de gasten wel waarschuwen dat
ze op het bierfestival mogen blijven zolang ze
willen, maar dat ze om 7 uur de volgende
ochtend zeker op moeten zijn.
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18.45

19.05

Te voet naar het Korçë Beer Fest

Adres: in de buurt van
Skënderbeu stadion,
Rruga Kristaq
Papargjiri 1 Korçë
7001, Albanië
Afstand: 1,3km
Tijd: 0u20 wandelen

19.05

...

Korçë bierfestival. De deelnemers kunnen zelf
hun maaltijd kiezen op het festival. Inkom en het
festival is gratis, de deelnemers betalen dus
enkel hun consumpties en eten.
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2.4.6

Dag 6 Zaterdag 14 augustus

Begin uur

Eind uur

Activiteit

07.00

08.00

Ontbijt in het hotel van Korçë.

08.00

08.15

De deelnemers moeten ervoor zorgen dat ze al
hun bezittingen terug in hun bagage plaatsen.

08.15

08.30

Verzamelen aan de balie, alle bagage terug in de
autocar laden.

08.30

08.45

Deelnemers zijn opgestapt en bagage is
opgeborgen.

08.45

12.00

Busrit van Korçë naar Tirana.

Extra informatie

Adres: Rruga 28
Nëntori, Tirana 1001,
Hier is geen activiteit op de bus voorzien Albanië
aangezien we de deelnemers de tijd geven om
nog wat uit te rusten na het bierfestival.
Afstand: 162 km
Tijd: 3u15 rijden

12.00

12.10

Koffers blijven nog in de bus en we wandelen Adres: Murat Toptani
naar restaurant La Gioia.
Street, Tirana 1001,
Albanië
Afstand: 0,350 km
Tijd: 0u10 wandelen

12.10

14.10

Groepsmaaltijd in restaurant La Gioia.

14.10

14.40

Busrit naar Adventure park Dajti Express.

Adres: Rruga mahmut
allushi 56, Dajt 1047,
Albanië
Afstand: 4,7km
Tijd: 0u30 rijden

14.40

18.40

Adventure Park Dajti Express.

18.40

19.10

Terug rit naar Hotel Maritim Plaza.
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Adres: Rruga 28
Nëntori, Tirana 1001,
Albanië

Afstand: 4,6 km
Tijd: 0u30 rijden
19.10

19.30

19.30

...

Check-in hotel.
Vrije avond.
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2.4.7

Dag 7 Zondag 15 augustus

Begin uur

Eind uur

Activiteit

Extra informatie

08.30

09.30

Ontbijt in hotel.

09.30

09.45

Kleine briefing met wat er hun allemaal te
wachten staat en wat ze allemaal nodig hebben
voor deze dag.

09.45

09.50

Wandeling naar de Skanderbeg Square die Adres: Skanderbeg
ongeveer 5 à 10 min wandelen is van ons hotel. Square, Tirana 1001,
Albanië
Afstand: 0,220 km
Tijd: 0u05 wandelen

09.50

10.00

Uitleg geven bij de fotohunt die we zelf hebben
georganiseerd, wat ze ervan moeten verwachten
en wat er gebeurt na de fotohunt.

10.00

13.00

Fotohunt (we spreken af op de laatste stop van Meer info op p.79
de fotohunt).

13.00

15.10

Vrije keuze om te eten. Wat we wel voorstellen Eindpunt: Rruga Murat
is dat één van hun stops een leuke mogelijkheid Toptani, Tirana,
biedt om de traditionele gerechten van Tirana Albanië
eens te proberen.

15.10

15.25

Verzamelpunt op Skanderbeg Square waar we
dan zullen vertrekken naar onze volgende
activiteit, namelijk Bunk’ Art.

15.25

15.55

Busrit van Skanderbeg Square naar Bunk’ Art.

Adres: Fadil Deliu
Street, Tirana 1001,
Albanië
Afstand: 5,2 km
Tijd: 0u30 rijden

15.55

16.00

Verzamelen voor Bunk’ Art en de activiteit laten
beginnen.
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16.00

18.30

Activiteit is bezig.

18.30

18.55

Busrit van Bunk’ Art naar hotel.

Adres: Rruga 28
Nëntori, Tirana,
Albanië
Afstand: 4,4 km
Tijd: 0u25 rijden

18.55

19.15

Wandeling van hotel naar Ejona restaurant voor Adres: Rr. "Brigada
VIII" nr. 7, Bllok, Tirana
groepsmaaltijd.
1060, Albanië
Afstand: 1,1 km
Tijd: 0u20 wandelen

19.15

20.35

Groepsmaaltijd in restaurant Ejona.

20.35

20.45

Club Radio Bar.

Adres: Rruga Ismail
Qemali P. 29 Ap. 1,
Tirana 1000, Albanië
Afstand: 0,350 km
Tijd: 0u10 wandelen

20.45

….

Groepsactiviteit in de lokale Club Radio Bar waar
je kan genieten van verschillende muziekgenres.
Daarna vrije avond en zelfstandig teruglopen
naar het hotel.
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2.4.8

Dag 8 Maandag 16 augustus

Begin uur

Eind uur

07.00

08.15

Activiteit

Extra informatie

Nadat iedereen heeft ontbeten en uitgecheckt
is, verzamelen we in lobby van hotel.
Er wordt gecheckt voor vertrek of iedereen
aanwezig is in bus.

08.15

09.45

Busrit van Maritim Plaza Hotel in Tirana naar
parking of Castle Krujë.
Het programma voor de dag wordt overlopen.

Adres: Rruga Lek
Zaharia, Krujë 1501,
Albanië
Afstand: 32 km
Tijd: 1u30 rijden

09.45

11.45

Vrije tijd in Krujë.Ze kunnen er souvenirs kopen
in bazaar of de citadel met kasteel Skanderberg
bezoeken.

Waardevol materiaal
achterlaten op de bus.

11.45

12.00

Afspraak bij de bus om daarna gezamenlijk naar
restaurant Kalaja te stappen.

Adres: Rruga Kala,
Krujë 1501, Albanië
Afstand: 0,6 km
Tijd: 0u15 wandelen

12.00

13.30

Groepslunch in restaurant Kalaja.

13.30

13.45

Wandelen van restaurant naar bus op de
parking of Castle Krujë.
Er wordt gecheckt voor vertrek of iedereen
aanwezig is in de autocar.

Adres: Rruga Lek
Zaharia, Krujë 1501,
Albanië
Afstand: 0,6 km
Tijd: 0u15 wandelen
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13.45

15.00

Busrit van parking van Castle Krujë naar
luchthaven Tirana.
Reisleider bedankt iedereen, ook chauffeur en
doorloopt de terugreis.

Adres: Rruga
Regjimentit 33, Nikël,
Tirana 1504, Albanië
Afstand: 22 km
Tijd: 1u15 rijden

15.00

15.30

Check in voor vlucht en ruimbagage.

15.30

16.00

Douanecontrole en wachten aan andere kant
totdat iedereen en zijn handbagage is
gecontroleerd.

16.00

17.00

Er is even tijd om wat te eten & drinken, iets te
kopen en naar het toilet te gaan.

17.00

17.30

Iedereen bij boarding gate voor boarding.
De reisleider controleert of iedereen aanwezig
is en zijn ID en ticket bij de hand heeft.

17.30

19.05

19.05

21.10

Vlucht van Tirana naar Wenen met Austrian
Airlines.

OS 846

Transfer luchthaven Wenen. Er is even tijd om
wat te eten of drinken, iets te kopen en naar
het toilet te gaan.

Overstaptijd: 2u35

Reisduur: 1u35

Afspraak om 21.10 bij boarding gate. Reisleider
blijft zelf bij gate.
21.10

21.40

Iedereen bij boarding gate voor boarding.
Er is een check of iedereen aanwezig is en ID &
ticket bij de hand heeft.

21.40

23.25

Vlucht van Wenen naar Brussel met Brussels
Airlines.
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SN 2908
Reisduur: 1u45

23.25

23.45

Uitstappen uit vliegtuig met handbagage en
naar de bagageband gaan voor de ruimbagage.

23.45

00.15

Als iedereen zijn ruimbagage heeft naar
aankomsthal gaan. Dit is het einde van de reis.
Tijd om van elkaar afscheid te nemen en met
eigen geregeld vervoer naar huis gaan.
Reisleider blijft totdat laatste persoon uit
aankomsthal is vertrokken.
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2.5

DAGINDELING KLANT

Deze dagindeling wordt meegegeven aan de klant via de website.
2.5.1

Dag 1 Maandag 9 augustus

Onze reis start in de inkomhal van Brussels Airport. Hier zullen we met z’n allen verzamelen om dan in
te checken. We nemen de vlucht richting onze eerste bestemming: Skopje. Na aankomst is er tijd op
de luchthaven om jullie bagage te verzamelen en een hapje te eten. Daarna stappen we op de autocar
die ons naar het hotel zal brengen. Na aankomst wordt er wat tijd voorzien om de stad op eigen houtje
te verkennen. Na ons wat op te frissen vertrekken we naar het restaurant waar de eerste
groepsmaaltijd plaatsvindt. Dit is de ideale manier om de andere leden van de groep beter te leren
kennen. Na het avondmaal staat onze eerste activiteit op de planning. Dit is de toffe afsluiter van een
eerste geslaagde dag.
2.5.2

Dag 2 Dinsdag 10 augustus

Na de eerste dag in Skopje staan vandaag 2 activiteiten op de planning. Om te starten ontdekken we
de geschiedenis van Skopje in het Archeologisch Museum van de stad. Hierna volgt een gezellige
groepsmaaltijd. Iets na de middag zullen we verzamelen aan het Alexander de Grote beeld in het
centrum van Skopje. Dit is het startpunt voor onze activiteit: een Street Art tour doorheen Skopje. Na
de activiteit kan je zelf het nachtleven van de stad ontdekken.
2.5.3

Dag 3 Woensdag 11 augustus

Vandaag trekken we de natuur in! We vertrekken vanuit Skopje naar de Matkakloof. Hier kiezen we
voor een fysieke activiteit. We kajakken een goede twee uur waarbij we ook de Vrelo grot bezoeken.
Na het kajakken is het tijd om te eten, terwijl genieten we van een prachtig zicht op de Matkakloof. Na
de maaltijd beginnen we aan onze rit naar Ohrid. In de vooravond komen we aan bij het hotel en
checken we in. Daarna is iedereen even vrij om zich op te frissen en later spreken we af om een
traditioneel Noord-Macedonisch avondmaal te eten. We nemen nog even de tijd om onze maaltijd te
laten zakken en beginnen dan aan een spannend spel ‘Capture The Flag’.
2.5.4

Dag 4 Donderdag 12 augustus

Op dag 4 hebben jullie de tijd om Ohrid op eigen houtje te verkennen. Het centrum van Ohrid ligt op
een half uur wandelen van het hotel. De maaltijd is ook jullie eigen keuze. Na de middag wordt
iedereen weer aan het hotel verwacht om naar the Bay of Bones te gaan. Daar aangekomen trekken
we een duikpak aan en kunnen we duiken tussen de opgravingen. Voor wie liever niet in het water
springt, is er ook de mogelijkheid om het openluchtmuseum te bezoeken. Na de activiteit keren we
terug naar het hotel. De rest van de avond is iedereen vrij, wel geven we de mogelijkheid om met de
bus om naar de stad te gaan. ’s Avonds brengt de bus iedereen weer terug naar het hotel.
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2.5.5

Dag 5 Vrijdag 13 augustus

Een busrit met animatie brengt ons naar Korçë. We laten onze bagage in de bus en genieten van een
heerlijke groepslunch in de brouwerij. Na de middag volgt een bezoek met proeverij. Na deze gezellige
activiteit is het tijd om ons te installeren in het hotel en om ons klaar te maken voor één van de grootste
events in Korçë: het Korçë Beerfest.
2.5.6

Dag 6 Zaterdag 14 augustus

We beginnen onze nieuwe dag met een gezellige busrit naar de prachtige hoofdstad Tirana. Eens we
aangekomen zijn, gaan we gezellig samen genieten van een groepsmaaltijd in een van de vele lokale
restaurants in Tirana. In de namiddag gaan we op avontuur, want we gaan gebruik maken van de Dajti
Express (kabelbaan) die ons zal leiden naar het fameuze adventure park van Tirana. Na deze
avontuurlijke activiteit en een gezellige groepsmaaltijd geven we jullie tijd om de stad te verkennen en
te genieten van de vele leuke bars die Tirana aanbiedt.
2.5.7

Dag 7 Zondag 15 augustus

Tijdens onze tweede dag in Tirana kunnen jullie rustig uitslapen en genieten van een lekker ontbijt.
Daarna beginnen we aan onze fototour. De fototour is een tour samengesteld door ons team. Het laat
je de mooiste en beste fotogenieke plaatsen zien van de hoofdstad. Vervolgens hebben we een leuke
groepsmaaltijd en daarna gaan we richting een bekend museum van de stad, namelijk Bunk’Art. Dit
museum bevat een aantal vaste collecties met onder andere aritsitieke installaties en historische
werken. Het museum was vroeger een bunker die gebruikt werd door de toenmalige communistische
regering. Nu is het getransformeerd tot historisch-artistiek centrum genaamd “Bunk’Art”. Om de dag
te eindigen krijg je nog de tijd om wat te genieten van de laatste dag in de hoofdstad door plezier te
maken in de bekende Radio Bar waar je kan proeven van alle smaken in de muziekwereld.
2.5.8

Dag 8 Maandag 16 augustus

Voordat we in de namiddag naar het vliegveld vertrekken op deze laatste dag van onze reis, gaan we
eerst nog een voormiddag naar Krujë. In dit stadje is er een bazaar. De knusse, kleine straatjes uit de
zeventiende eeuw bieden tal van handgemaakte producten, zoals tapijten, tassen en jurken aan. Ook
kan je hier wat antieke voorwerpen vinden. Maar voor de souvenir liefhebbers onder ons, ook
koelkastmagneten, ansichtkaarten, sleutelhangers en nog veel meer. De bazaar leidt je naar de citadel
toe. Daar heb je de Skanderbergmuseum. Het museum is gebouwd op de resten van het kasteel
Skanderberg. Het toont vondsten uit de oude tijd, maar schetst in beelden en schilderijen vooral de
heldenmoed van Skanderberg en zijn mythische strijd tegen de Ottomanen. Na het bezoek aan Krujë
en een laatste groepsmaaltijd in restaurant Kalaja of gelijkaardig is het tijd om naar het vliegveld te
gaan en terug naar huis te vliegen.
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2.6
2.6.1

DE ROUTE
Dag 1 Maandag 9 augustus

Van:

Skopje luchthaven
Bosphorus Street, No. 1
Mralino Ilinden 1041
Noord-Macedonië

Naar:

Hotel Vlaho
Str "9 Maj" No. 3
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Km:

24,9 km

Duur:

0u30

Transport:

Autocar

Van:

Hotel Vlaho
Str "9 Maj" No. 3
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Naar:

Lyra restaurant
Nikola Tesla 11
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Km:

1,3 km

Duur:

0u20

Transport:

Te voet

Van:

Lyra restaurant
Nikola Tesla 11
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Naar:

Van Gogh Bar
Mihail Cokov 4
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Km:

1,1 km

Duur:

0u20

Transport:

Te voet
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2.6.2

Dag 2 Dinsdag 10 augustus

Van:

Hotel Vlaho
Str "9 Maj" No. 3
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Naar:

Archeologisch museum
Dimitar Vlahov Walk
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Km:

2,9 km

Duur:

0u45

Transport:

Te voet

Van:

Archeologisch museum
Dimitar Vlahov Walk
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Naar:

Old City House restaurant
Boulevard Phillip the Second of
Macedon 14
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Km:

0,450 km

Duur:

0u10

Transport:

Te voet

Van:

Old City House restaurant
Boulevard Phillip the Second of
Macedon 14
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Naar:

Street Art tour
Alexander the Great monument
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Km:

0,950 km

Duur:

0u20

Transport:

Te voet
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2.6.3

Dag 3 Woensdag 11 augustus

Van:

Hotel Vlaho
Str "9 Maj" No. 3
Skopje 1000
Noord-Macedonië

Naar:

Almata Prima Kayak
Planinarski Dom Matka
Matka 1060
Noord-Macedonië

Km:

14,2 km

Duur:

0u45

Transport:

Autocar

Van:

Canyon Matka
Planinarski Dom Matka
Matka 1060
Noord-Macedonië

Naar:

Park Golden View hotel
St. Naum of Ohrid 10A, Park – Gorica
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Km:

170 km

Duur:

3u00

Transport:

Autocar

Van:

Park Golden View hotel
St. Naum of Ohrid 10A, Park – Gorica
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Naar:

Antiko restaurant
Tsar Samoil
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Km:

5,4 km

Duur:

0u15

Transport:

Autocar
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2.6.4

Dag 4 Donderdag 12 augustus

Van:

Park Golden View hotel
St. Naum of Ohrid 10A, Park – Gorica
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Naar:

Bay of Bones
Gradishte Р501
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Km:

11,3 km

Duur:

0u20

Transport:

Autocar

Van:

Bay of Bones
Gradishte Р501
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Naar:

Park Golden View hotel
St. Naum of Ohrid 10A, Park – Gorica
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Km:

11,3 km

Duur:

0u20

Transport:

Autocar

Van:

Park Golden View hotel
St. Naum of Ohrid 10A, Park – Gorica
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Naar:

Centre of Ohrid
Kej Makedonija
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Km:

4,7 km

Duur:

0u15

Transport:

Autocar
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2.6.5

Dag 5 Vrijdag 13 augustus

Van:

Park Golden View hotel
St. Naum of Ohrid 10A, Park – Gorica
Ohrid 6000
Noord-Macedonië

Naar:

Birra Korça
Bulevardi Fan Noli
Korçë 7001
Albanië

Km:

72,5 km

Duur:

2u00

Transport:

Autocar

Van:

Birra Korça
Bulevardi Fan Noli
Korçë 7001
Albanië

Naar:

Hotel Turizem Behar Koçibelli
Bulevardi Shen Gjergji
Korçë 7001
Albanië

Km:

2 km

Duur:

0u10

Transport:

Autocar

Van:

Hotel Turizem Behar Koçibelli
Bulevardi Shen Gjergji
Korçë 7001
Albanië

Naar:

Korçë Beer Fest
Skënderbeu stadion, Rruga Kristaq
Papargjiri 1
Korçë 7001
Albanië

Km:

1,3 km

Duur:

0u20

Transport:

Te voet
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Van:

Korçë Beer Fest
Skënderbeu stadion, Rruga Kristaq
Papargjiri 1
Korçë 7001
Albanië

Naar:

Hotel Turizem Behar Koçibelli
Bulevardi Shen Gjergji
Korçë 7001
Albanië

Km:

1,3 km

Duur:

0u20

Transport:

Te voet

2.6.6

Dag 6 Zaterdag 14 augustus

Van:

Hotel Turizem Behar Koçibelli
Bulevardi Shen Gjergji
Korçë 7001
Albanië

Naar:

Maritim Plaza Hotel
Rruga 28 Nëntori
Tirana 1001
Albanië

Km:

162 km

Duur:

3u15

Transport:

Autocar

Van:

Maritim Plaza Hotel
Rruga 28 Nëntori
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Restaurant La Gioia
Murat Toptani Street
Tirana 1001
Albanië

Km:

0,350 km

Duur:

0u10

Transport:

Te voet
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Van:

Restaurant La Gioia
Murat Toptani Street
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Dajti Ekspres Adventure Park
Rruga mahmut allushi 56
Dajt 1047
Albanië

Km:

4,7 km

Duur:

0u30

Transport:

Autocar

Van:

Dajti Ekspres Adventure Park
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Maritim Plaza Hotel
Rruga mahmut allushi 56
Dajt 1047
Albanië

Km:

4,6 km

Duur:

0u30

Transport:

Autocar

2.6.7

Dag 7 Zondag 15 augustus

Van:

Maritim Plaza Hotel
Rruga 28 Nëntori
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Fotohunt startpunt
Skanderberg Square
Tirana 1001
Albanië

Km:

0,220 km

Duur:

0u05

Transport:

Te voet
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Van:

Fotohunt startpunt
Skanderberg Square
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Bunk' Art
Fadil Deliu Street
Tirana 1001
Albanië

Km:

5,2 km

Duur:

0u30

Transport:

Autocar

Van:

Bunk' Art
Fadil Deliu Street
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Maritim Plaza Hotel
Rruga 28 Nëntori
Tirana 1001
Albanië

Km:

4,4 km

Duur:

0u25

Transport:

Autocar

Van:

Maritim Plaza Hotel
Rruga 28 Nëntori
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Restaurant Ejona
Rr. "Brigada VIII" nr. 7, Bllok

Tirana 1060
Albanië
Km:

1,1 km

Duur:

0u20

Transport:

Te voet
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Van:

Restaurant Ejona
Rr. "Brigada VIII" nr. 7, Bllok

Tirana 1060
Albanië
Naar:

Radio Bar
Rruga Ismail Qemali P. 29 Ap. 1
Tirana 1000
Albanië

Km:

0,350 km

Duur:

0u10

Transport:

Te voet

2.6.8

Dag 8 Maandag 16 augustus

Van:

Maritim Plaza Hotel
Rruga 28 Nëntori
Tirana 1001
Albanië

Naar:

Parking of Castle Krujë
Rruga Lek Zaharia
Krujë 1501
Albanië

Km:

32 km

Duur:

1u30

Transport:

Autocar

Van:

Parking of Castle Krujë
Rruga Lek Zaharia
Krujë 1501
Albanië

Naar:

Bar Restorant Kalaja
Rruga Malit
Krujë 1501
Albanië

Km:

0,6 km

Duur:

0u15

Transport:

Te voet

44

Van:

Bar Restorant Kalaja
Rruga Malit
Krujë 1501
Albanië

Naar:

Parking of Castle Krujë
Rruga Lek Zaharia
Krujë 1501
Albanië

Km:

0,6 km

Duur:

0u15

Transport:

Te voet

Van:

Parking of Castle Krujë
Rruga Lek Zaharia
Krujë 1501
Albanië

Naar:

Tirana Airport
Rruga Regjimentit 33
Nikël Tirana 1504
Albanië

Km:

22 km

Duur:

1u15

Transport:

Autocar
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2.7
2.7.1

RIJ-EN RUSTTIJDEN
Dag 1 Maandag 9 augustus

00.00 – 14.40

14u40

Geen dienst

14.40 – 15.10

0u30

Rijden

15.10 – 24.00

8u50

Rust

Rusttijd:

23u30

Rijtijd:

00u30

Amplitude:

00u30

2.7.2

Dag 2 Dinsdag 10 augustus

00u00 – 24u00
Rusttijd:

24u00

Rijtijd:

00u00

Amplitude:

00u00

2.7.3

24u00

Rust

Dag 3 Woensdag 11 augustus

00.00 – 09.15

9u15

Rust

09.15 – 10.00

0u45

Rijden

10.00 – 15.30

5u30

Rust

15.30 – 18.30

3u00

Rijden

18.30 – 19.45

1u15

Rust

19u45 – 20.00

0u15

Rijden

20.00 – 23.30

3u30

Rust

23.30 – 23.45

0u15

Rijden

23.45 – 24.00

0u15

Rust

Rusttijd:

19u45

Rijtijd:

04u15

Amplitude:

14u45
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2.7.4

Dag 4 Donderdag 12 augustus

00.00 – 13.40

13u40

Rust

13.40 – 14.00

0u20

Rijden

14.00 – 16.00

2u00

Rust

16.00 – 16.20

0u20

Rijden

16.20 – 19.00

2u40

Rust

19.00 – 19.15

0u15

Rijden

19.15 – 24.00

4u45

Rust

Rusttijd:

23u05

Rijtijd:

00u55

Amplitude:

05u35

2.7.5

Dag 5 Vrijdag 13 augustus

00.00 – 09.00

9u00

Rust

09.00 – 11.10

2u10

Rijden

11.10 – 16.15

5u05

Rust

16.15 – 16.25

0u10

Rijden

16.25 – 24.00

7u35

Rust

Rusttijd:

21u40

Rijtijd:

02u20

Amplitude:

07u25

2.7.6

Dag 6 Zaterdag 14 augustus

00.00 – 08.45

8u45

Rust

8.45 – 12.00

3u15

Rijden

12.00 – 14.10

2u10

Rust

14.10 – 14.40

0u30

Rijden

14.40 – 18.40

4u00

Rust

18.40 – 19.10

0u30

Rijden

19.10 – 24.00

4u50

Rust

Rusttijd:

19u45

Rijtijd:

04u15

Amplitude:

10u25
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2.7.7

Dag 7 Zondag 15 augustus

00.00 – 15.25

15u25

Rust

15.25 – 15.55

0u30

Rijden

15.55 – 18.30

2u35

Rust

18.30 – 18.55

0u25

Rijden

18.55 – 24.00

5u05

Rust

Rusttijd:

23u05

Rijtijd:

00u55

Amplitude:

03u30

2.7.8

Dag 8 Maandag 16 augustus

00.00 – 8.15

8u15

Rust

8.15 – 9.45

1u30

Rijden

9.45 – 13.45

4u00

Rust

13.45 – 15.00

1u15

Rijden

15.00 – 24.00

9u00

Geen dienst

Rusttijd:

21u15

Rijtijd:

02u45

Amplitude:

06u45

Ter informatie:
Wij maken gebruik van de 12-dagen regel. Hiermee kunnen wij onze amplitude 2 keer optrekken naar
15 uur per dag. De chauffeur krijgt 2 maal 45 aantal uur rust na de reis.
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2.8

CREATIEF GEBRUIK VAN AUTOCAR

Hieronder vind je de uitgebreide informatie van alle activiteiten op de autocar. Wij hebben gekozen
om op een originele manier de lange busritten wat leuker te maken. Het is dan ook nog eens dé
perfecte manier om als groep elkaar beter te leren kennen.
We hebben er bewust voor gekozen om bij sommige busritten geen activiteiten te organiseren mits
het een busrit is van minder dan een half uur. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met onze
persona, want zij houdt soms wel eens van een rustige rit.
Eén uitzondering is een 3 uur durende busrit van Korçë naar Tirana. Hier hebben we er bewust voor
gekozen om geen activiteit te plannen, omdat het de ochtend na het bierfestival is. Iedereen kan dan
zijn rust goed gebruiken.
Trailer
Onze eerste rit van de luchthaven naar het hotel duurt maar 5 minuten. Dit is de ideale gelegenheid
om een trailer van de reis af te spelen op de autocar. Hierin verwerken we de activiteiten en geven we
een globaal beeld van de omgeving. Zo zijn de deelnemers niet bezig met het feit dat ze op een autocar
zitten, maar kunnen ze al volop uitkijken naar wat hun te wachten staat.
What do you meme?
Voor aanvang van de reis zal elke deelnemer toegang krijgen tot een app. Hierop kunnen ze foto’s van
de activiteiten plaatsen die enkel beschikbaar zullen zijn voor de groep.
De reisleider selecteert een paar van deze foto’s en deelt deze via de app. Tijdens de rit kunnen de
deelnemers naar deze foto’s kijken en een grappige reactie hierop plaatsen. Op het einde van de dag
kiest de reisleider de grappigste zin eruit en plaatst deze met de foto in de app. Dit wordt dan een
“meme”, een foto waarbij een ludieke tekst staat.

49

Muziekquiz
De reisleider voorziet een USB-stick met daarop de benodigde muziek. De quiz zal bestaan uit
verschillende rondes.
- Stop-de-band-ronde met de gehele bus (de muziek wordt op een bepaald moment stopgezet
en de bus moet verder zingen, als ze exact op hetzelfde ritme als de muziek zingen krijgen ze
een punt)
- Raad de jingle: er wordt een kort fragment van een film/serie/reclamespot afgespeeld en de
deelnemers moeten raden bij welke serie/film/reclamespot deze hoort.
- 1 deelnemer krijgt een draadloze koptelefoon op zijn hoofd zodat enkel hij de muziek hoort.
Hij/zij moet het liedje neuriën in de micro van de bus en de rest moet raden welk liedje hij/zij
neuriet. (Dit kan een paar keer herhaald worden).
- Song association (De reisleider zegt 1 woord en de deelnemers moeten een liedje zingen met
dat woord in).
- Muzikale talenten op de bus krijgen de kans om hun ding te doen.
Busbingo
Tijdens de gehele reis krijgen de deelnemers op de app een bingokaart met daarop verschillende
dingen die zij tijdens de verschillende busritten kunnen zien zoals: iemand die op het water zit (met
een kajak bijvoorbeeld), een verkeersbord dat bij ons niet voorkomt, tankstation van Lukoil, een rode
Renault... Tijdens de verschillende busritten kunnen ze op de app aanduiden wat ze zien en eventueel
een foto ervan posten. De eerste die tijdens een busrit ‘BINGO’ roept en kan aantonen dat hij of zij
alles heeft gezien van op zijn kaart krijgt een prijs.
Bustwister
De reisleidster zegt een lichaamsdeel en een plaats op de bus, vb. Rechterhand op de hoofdsteun,
linker voet op de voetsteun van de persoon naast je… De deelnemers moeten hun gordel aanhouden
en op hun stoel blijven zitten. Het is een leuke en grappige manier om de tijd op de bus te doden.
Extraatjes
Soms is er op de bus iets te verkrijgen dat kan te maken hebben met wat de deelnemers gaan doen of
gedaan hebben. Voor we vertrekken met de bus van de luchthaven wordt er luid het liedje van Samson
& Gert “Ochtendgymnastiek” gespeeld. Zo kunnen de reizigers even alles losmaken van de vlucht. Als
ze op de bus zitten om te vertrekken naar de kajak-activiteit, geeft de reisleider op een ludieke manier
instructies over wat te doen als de kajak omslaat. Op de rit van Korçë naar Tirana krijgen de deelnemers
elk een flesje Aquarius en een tiktak, deze worden verpakt als “katerwater en Dafalgan” aangezien het
de avond ervoor het bierfestival was. Op de laatste rit op weg naar de luchthaven wordt het
“vliegerlied” afgespeeld waarbij de deelnemers kunnen meezingen en dansen met de woorden “en ik
vlieg, vlieg, vlieg, als een vlieger”.
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2.9

INFORMATIE VLUCHTEN

Onze reis is een combinatie van een vlucht en busreis. We vliegen van Brussels Airport Zaventem (BRU)
naar Skopje Alexander de Grote (SKP) met een overstap in Wenen Wien-Schwechat (VIE). Voor de
terugreis vertrekken we van Tirana Nënë Tereza (TIA) en vliegen we naar Brussels Airport Zaventem
(BRU) met een overstap in Wenen Wien-Schwechat (VIE). De vluchten worden uitgevoerd door
Brussels Airlines (SN) en Austrian Airlines (OS). Beide vluchten zijn in Economy Class.
Vluchtgegevens
SN2901

9 augustus

Brussel – Wenen

06u50 - 08u35

OS779

9 augustus

Wenen – Skopje

10u15 - 11u50

OS846
SN2908

16 augustus
16 augustus

Tirana – Wenen

Wenen – Brussel

17u30 - 19u05
21u40 - 23u25

Bagage
1 Stuk handbagage van 8 kg (55 x 40 x 23 cm).
1 Stuk ruimbagage van 23 kg.
Meer informatie vind je op www.brusselsairlines.com en www.austrian.com.
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2.10 INFORMATIE HOTELS
2.10.1 Hotel Vlaho
Algemene gegevens
•
•

Adres: Str "9 Maj" No. 3, Skopje 1000, Noord-Macedonië.
https://hotelvlaho.com/

Beschrijving
Het Vlaho hotel is gelokaliseerd in het centrum van Skopje. Het ligt op
een 15 minuten wandelen van het Macedonië-plein. Het hotel beschikt
over 23 kamers, allemaal prachtig ingericht in moderne stijl met
individuele charme. Alle kamers hebben een uitzicht op de stad en gratis
wifi. Verder heeft het hotel ook een restaurant, fitnesscentrum en een
pendeldienst naar de luchthaven. Deze laatste drie zijn te betalen. Er is
ook nog een 24-uurs receptie en een bar. Het hotel heeft
privéparkeergelegenheid voor de autocar.
Alle kamers zijn uitgerust met:
•
•
•
•
•
•
•

Een flatscreen-tv,
Airconditioning,
Een minibar,
Een eigen badkamer met douche,
Een haardroger,
Slippers
Gratis toiletartikelen.

Het ontbijt wordt elke dag geserveerd van 7 tot 10 uur ’s ochtends.
Motivatie
Dit hotel ligt in het centrum van Skopje waardoor wij tijdens de eerste 2 dagen gemakkelijk te voet
tot aan onze activiteiten kunnen geraken. Zo moeten we niet telkens de autocar nemen, want deze
zal vaak vaststaan in de spits. Aangezien we de autocar niet nodig hebben beschikt dit hotel over een
parking, het is dus zeer gemakkelijk om de autocar er achter te laten.
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2.10.2 Park Golden View Ohrid
Algemene gegevens
•
•

Adres: Naum Ohridski 10A, Ohrid 6000, Noord-Macedonië.
http://www.parkgoldenview.com.mk/

Beschrijving
Het Park Golden hotel ligt net buiten het centrum van Ohrid, vlak aan het strand van het meer van
Ohrid. De accommodatie heeft 40 kamers met zicht op het meer en op de bergen, sommige kamers
beschikken over een balkon of een terras. Je kunt genieten van een frisse duik in het zwembad of in
het meer. Er is ook een zonneterras en een tennisveld op het terrein. Het hotel heeft ook een gratis
privéparking voorzien. De receptie is 24 uur per
dag geopend. Het hotel biedt bovendien
autoverhuur en fietsverhuur aan.
De kamers zijn voorzien van:
• Een tv,
• Airconditioning,
• Minibar,
• Een eigen badkamer,
• Slippers,
• Gratis toiletartikelen.
Motivatie
De keuze van dit hotel is vooral bepaald voor de locatie. We kozen voor een hotel dat aan het meer
van Ohrid ligt, zodat onze deelnemer tijdens vrij momenten gemakkelijk eens kunnen gaan
zwemmen in het prachtige meer. Daarbij heeft een deel van de kamers ook een mooi zicht op het
meer. De andere kamers hebben een even mooi zicht op de bergen. Het hotel ligt ook niet in het
centrum van Ohrid, we kozen voor wat meer rust net buiten het centrum. Na de eerste dagen in een
hoofdstad te logeren, leek ons dit nu ideaal om wat de drukte van een stadscentrum achter ons te
laten.
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2.10.3 Hotel Turizem Behar Koçibelli
Algemene gegevens
•
•

Adres: Bulevardi Shën Gjergji, Korçë 7001, Albanië
https://hotel-kocibelli.business.site/

Beschrijving
Het 4-sterren hotel Turizem Behar Koçibelli of kortweg hotel Koçibelli ligt in hartje Korçë aan een
bruisend plein met het panoramisch toren. Vanuit deze centrale locatie is het gemakkelijk om de vele
bezienswaardigheden in en om de stad snel te bereiken. Naast 55 kamers, variërend in standaard,
mini-suite of VIP-suite en single, twin, dubbel, triple en quadruple, beschikt het hotel ook over twee
vergaderruimtes, een indoor en outdoor bar, restaurant, fitnessruimte, kamers met balkon en twee
liften. De receptie is 24 uur beschikbaar en er zijn strijk- en wasfaciliteiten en kan je gratis parkeren.
Ook is er gratis gebruik van een gamekamer, een ping pong tafel, een biljardtafel, etc. Een salade,
hoofdgerecht, nagerecht en drinken in het restaurant kost €10.
De kamers zijn voorzien van:
•
•
•
•
•
•

Gratis wifi,
Föhn,
Minibar,
Airconditioning,
Centrale verwarming (in winter),
Kabel tv.

Het ontbijt is inbegrepen in de prijs en wordt elke dag geserveerd van 7 tot 10 uur ’s ochtends.
Motivatie
De praktische keuze voor dit hotel is dat het in het centrum van Korçë ligt. Vanaf het hotel ben je ook
met de autocar snel op de grote weg richting de bierbrouwerij en het bierfestival. Er is verder gratis
privéparkeergelegenheid bij het hotel waar de autocar kan staan. Een twin/dubbelkamer incl. ontbijt
kost €40 wat voor onze doelgroep een goede betaalbare prijs is. Hiervoor krijgen ze een kamer met
airconditioning (wat fijn is gedurende de warme Macedonische zomer) en een eigen badkamer met
douche waar ze al het bier en zweet van het bierfestival van zich kunnen wassen. Ook handig is de
24-uursreceptie waar de groep midden in de nacht weer terug naar hun kamers kunnen.
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2.10.4 Maritim Hotel Plaza
Algemene gegevens:
•
•

Adres: Rruga 28 Nëntori, Tirana, Albanië
https://www.plazatirana.com/

Beschrijving:
Met een toplocatie in het stadscentrum van Tirana, is het
5-sterrenhotel Maritim Hotel Plaza Tirana perfect gelegen
om de belangrijkste bezienswaardigheden, musea en monumenten van de hoofdstad Tirana te
bezoeken, evenals de winkel- en zakenwijken. Het hotel heeft 190 kamers en suites, verdeeld over in
totaal 23 verdiepingen. De kamers zijn elegant ontworpen en bieden je alle comfort die je nodig heeft
voor uw verblijf in Tirana. Je vindt innerlijke rust en ontspanning in de OBLIVION Wellness Spa op 600
vierkante meter. Geniet van een bezoek aan de Finse sauna, Turks stoombad of ontspan met een
rustgevende massage. Wie tijdens zijn verblijf wil sporten, kan gebruik maken van de moderne
fitnessruimte.
De kamers zijn voorzien van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis internet via WLAN,
Individueel regelbare airconditioning,
Kluis op de kamer,
Minibar,
Gratis mineraalwater,
Flatscreen tv,
Telefoon,
Volledige badkamer,
Huur badjas,
Haardroger,

Het ontbijt wordt geserveerd vanaf 7 uur.
Motivatie
Het grootste voordeel van het hotel is dat het
centraal gelegen is in Tirana. Vanuit het hotel is
alles vlot bereikbaar. Het hotel biedt ook
voldoende faciliteiten aan die voor ons praktisch
zijn. Bijvoorbeeld de privé parking die we ter
beschikking hebben. Voor een dubbele kamer
betaal je €87,00. Het bedrag wordt wel
gecompenseerd met alle faciliteiten die in het
hotel en de kamer aanwezig zijn. Je hebt er
bijvoorbeeld airconditioning, gratis wifi, een
kluis en een minibar in de kamer. Na een lange
dag in Tirana kun je je laten verwennen in hun
wellness. Als je wat sportief wil zijn kun je ook
perfect gebruik maken van hun gymzaal.
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2.11
2.11.1

FORMALITEITEN
Reisdocumenten

Om te reizen in Noord-Macedonië en Albanië is het voldoende om te beschikken over een
identiteitskaart. Hoewel in Albanië een reispaspoort verkozen wordt is het niet verplicht. Als je jonger
bent dan 18 jaar is het wél verplicht om te reizen met een internationaal paspoort dat nog minimaal 3
maanden geldig is na aankomst. Minderjarigen moeten beschikken over een document waarin ze
toestemming hebben van de ouders of voogd om alleen te reizen. Je hoeft niet in bezit te zijn van een
visum.
2.11.2 Vaccinaties en gezondheidsadviezen
Vaccinaties zijn niet verplicht voor reizen naar Albanië en Noord-Macedonië. Wat je wel kan doen is
aan de huisarts vragen om uw basisvaccinaties (Difterie-Tetanus-Kinkhoest, Polio, Mazelen-BofRubella) eens na te kijken. De vaccinatie van Hepatitis A is wel aangeraden. Inentingen tegen Hepatitis
B en rabiës wordt alleen aangeraden bij een verblijf langer dan 3 maanden. In sommige gevallen
worden ze ook aangeraden bij een korter verblijf, hiervoor overleg je best met de huisarts. Een inenting
tegen Teken Encefalitis is niet nodig, dit wordt alleen aangeraden bij een verblijf van langer dan 4
weken in de natuur van maart tot november.
Het niveau van de medische zorg in Albanië is laag, vooral buiten de hoofdstad Tirana. In geval van
nood kunnen reizigers zich wenden tot de spoedafdeling van de ziekenhuizen. Vermijd ook eventuele
extra kosten mocht je tijdens de reis medische bijstand nodig hebben door eerst contact op te nemen
met uw ziekenfonds. De gezondheidszorg in Noord-Macedonië is van redelijke kwaliteit.
Kraanwater in Albanië wordt best vermeden (zeker in de zomer) vanwege kans op hepatitis
epidemieën door besmet water. Veiligst is uit een fles zonder ijsblokjes te drinken en ijsjes/sorbets te
vermijden. Gastro-enteritis en reisdiarree komen zeer veel voor. Zorg er dus voor dat je je handen vaak
wast en iets mee hebt tegen diarree. In Noord-Macedonië is het kraanwater in principe drinkbaar,
tenzij er een bordje bij hangt van niet. Let op, er zit wel veel chloor in het water. In parken, speeltuintjes
en op andere openbare plaatsen staan drinkfonteintjes. Flessenwater is overal verkrijgbaar en heel
goedkoop.

56

2.11.3 Bijzonderheden
Albanië
•

•

•
•
•
•
•

De kust van Albanië heeft een mediterraan klimaat met warme tot hete droge zomers en milde
natte winters. Het binnenland van Albanië neigt naar een continentaal klimaat met milde tot
warme droge zomers en koude natte (sneeuw) winters.
De valuta in Albanië is de Albanese lek (ALL). 100 ALL = 0,80 EUR. Check voor vertrek de
wisselkoers. In Tirana en andere grote steden kun je contant geld wisselen bij een van de
wisselkantoren in het centrum. Op het vliegveld en in elke stad of grote plaats vind je daarnaast
ook pinautomaten.
De officiële taal In Albanië is Albanees.
Er is geen tijdsverschil met België.
Albanië is een veilig land. Zorg voor gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals waardevolle
spullen goed opbergen en ‘s nachts niet op straat lopen.
Telefoon en internet: Voor bellen en internetgebruik met een Belgische simkaart is het tarief
in Albanië vanaf juli 2021 19 cent per minuut en voor mobiel internet 2,5 cent per MB.
Als je een plaatselijk nummer wil bereiken zal het nummer moeten beginnen met +355.
→ Algemeen alarmnummer: 112
→ Ambulance: 127
→ Brandweer: 128
→ Politie: 129

Noord-Macedonië
•
•

•
•
•

•
•

Er heerst in Noord-Macedonië een gematigd landklimaat met hete droge zomers en koude
natte winters.
De valuta in Noord-Macedonië is de Macedonische Denar (MKD). 100 MKD = 1,60 EUR. Check
voor vertrek de wisselkoers. In veel winkels, restaurants en andere openbare gelegenheden is
het vaak niet mogelijk om met een pinpas of een kredietkaart te betalen. Zorg er daarom altijd
voor dat je voldoende contanten op zak hebt. In de grotere plaatsen zijn er over het algemeen
genoeg pinautomaten te vinden. In de kleinere plaatsjes zijn ze meestal ver te zoeken.
De officiële taal in Noord-Macedonië is Macedonisch.
Er is geen tijdsverschil met België.
Reizen in Noord-Macedonië vormt normaal geen probleem. Er kunnen in de hoofdstad Skopje
in de huidige gevoelige context nog regelmatig betogingen en manifestaties plaatsvinden. Blijf
hier afzijdig van. In de hoofdstad kunnen zakkenrollers het op buitenlanders gemunt hebben.
In de meeste hotels, restaurants en cafés heeft men draadloos internet waarvan gratis gebruik
gemaakt kan worden. Ook in de steden zijn er veel wifi-hotspots.
Als je een plaatselijk nummer wil bereiken zal het nummer moeten beginnen met +389.
→ Algemeen alarmnummer: 112
→ Politie: 192
→ Brandweer: 193
→ Ambulance: 194
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2.11.4 Tips
•

In Noord-Macedonië is het verboden om foto’s van militaire objecten of verplaatsingen van
militair materieel en manschappen te nemen.

•

Homoseksualiteit is niet algemeen geaccepteerd in Noord-Macedonië. Houd daar rekening
mee.
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2.12 CONTACTGEGEVENS
2.12.1 Hotels
Naam: Hotel Vlaho
Adres: Str "9 Maj" No. 3, Skopje 1000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: + 389 2 60 92 301
E-mail: contact@hotelvlaho.com
Naam: Park Golden View Ohrid
Adres: Naum Ohridski 10A, Ohrid 6000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 46 209 069 en +389 77 631 632
E-mail: parkgoldenview@gmail.com
Naam: Hotel Turizem Behar Kocibelli
Adres: Bulevardi Shën Gjergji, Korçë 7001, Albanië
Telefoonnummer: +355 69 981 7654
E-mail: hotel.kocibelli@gmail.com
Naam: Maritim Hotel Plaza
Adres: Rruga 28 Nëntori, Tirana, Albanië
Telefoonnummer: +355 4 22 11 22 1
E-mail: kristi.kolce@plazatirana.com
2.12.2 Activiteiten
Naam: Archeological Museum of Republic of North Macedonia begeleid bezoek
Adres: Dimitar Vlahov Walk 1000, Skopje, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 2 3233 999 en +389 70 951 806
E-mail: contact@amm.org.mk of ivalaban16@gmail.com
Naam: Street art Tour
Adres: 11th October, Square Macedonia, Skopje 1000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 70 97 08 39
E-mail: riversidepartytours@gmail.com
Naam: Almata Prima Kayak Rental And Boat Tours
Adres: Planinarski Dom Matka, Matka 1060, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 71 59 84 05
E-mail: sadiksaidi80@gmail.com

59

Naam: FaceTheAction
Adres: Mechelsesteenweg 452b, Herent 3020, België
Telefoonnummer: +32 11 94 61 72
E-mail: info@facetheaction.be
Naam: Diving Center Amfora
Adres: Gradishte Р501, Ohrid 6000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 71 359 810
E-mail: info@amfora.com.mk
Naam: Birra Korçe Brewery
Adres: Bulevardi Fan Stilian Noli, nr.1

Korçë, Albania

Telefoonnummer: Geen
E-mail: info@birrakorca.com.al
Naam: Adventure park
Adres: Rruga mahmut allushi, Tirana 1700, Albanië
Telefoonnummer: (+355) 67 20 84 471
E-mail: info@dajtiexpres.com
Naam: Bunk’Art
Adres: Fadil Deliu Street, Tirana 1700, Albanië
Telefoonnummer: 067207 2905
E-mail: info@bunkart.al
Naam: Fototour
Adres: Sheshi Skënderbej 2, Tirana 1001, Albanië
Telefoonnummer: /
E-mail: /
2.12.3 Restaurants & Bars
Naam: Lyra Restaurant
Adres: Nikola Tesla 11, Skopje 1000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 2 308 3020
E-mail: gostilnicalyra@gmail.com
Naam: Van Gogh Bar Skopje
Adres: MK, Mihail Cokov 4, Skopje 1000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 2 312 1876
E-mail: kosta1423@gmail.com
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Naam: Old City House Restaurant
Adres: Boulevard Phillip the Second of Macedon 14, 1000 Skopje, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 2 31 31 376 en +389 71 26 31 81
E-mail: staragradskakuka@gmail.com
Naam: Canyon Matka hotel & restaurant.
Adres: Str.1 nn Village Dolna Matka, Skopje 1000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 22 052 655 en +389 78 503 000
E-mail: info@canyonmatka.mk
Naam: Antiko
Adres: Tsar Samoil, Ohrid 6000, Noord-Macedonië
Telefoonnummer: +389 75 397 908
E-mail: antiko_ohrid@yahoo.com
Naam: La Gioia
Adres: Murat Toptani St 1001, Tirana 1060, Albanië
Telefoonnummer: +355 69 784 1566
E-mail: lagioia.fishrestaurant@gmail.com
Naam: Ejona
Adres: Rr. "Brigada VIII" nr. 7, Bllok Tirana Tirana, 1060, Albanië
Telefoonnummer: + 355 69 251 5333
E-mail: ejonacontact@gmail.com
Naam: Bar restorant Kalaja
Adres: Rruga Malit, Krujë, Albanië
Telefoonnummer: +355 69 651 9909
E-mail: erind-veseli@hotmail.com
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3
3.1

DE PRIJS
DE PRIJSCALCULATIE

3.1.1

Nettoprijs

20 pax
Transportmiddel
Autocar

€155,54

(Zie wedstrijdreglement bijlage punt 1).
€330 per dag x 8 dg = €2 640
€0,90 per km x 523,20(1) = €470,88
€2 640 + 470,88 = €3 110,88 / 20 pax

Internet op autocar

€14

(Zie wedstrijdreglement bijlage punt 9).
€40 x 7 dg (dag 2 niet) = €280 / 20 pax

Vliegtuig exclusief taksen

€233

(Zie 5.3.1)
€363,17 – €130,17 (taksen)

Tolgeld

Niet inbegrepen
Totaal : €402,54

Logement: obv dubbelkamer met ontbijt
Hotel Vlaho - Skopje

€45

(zie 5.3.4) €45 / 2 pax x 2n

Park Golden View Ohrid

€62

(zie 5.3.12) €62 / 2 pax x 2n

Hotel Koçibelli – Korçë

€20

(zie 5.3.15) €40 / 2 pax x 1n

Maritim Plaza Hotel – Tirana

€87

(zie 5.3.18) €87 / 2 pax x 2n

Totaal: €214

(1)

Som van het aantal kilometers: 24,9 + 14,2 + 170 + 5,4 + 11,3 + 11,3 + 4,7 + 72,5 + 2 + 126 +
4,7 + 4,6 + 5,2 + 4,4 + 40 + 22 = 523,20 km.
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Maaltijden
Lyra Restaurant – Skopje dag 1

€8

(Zie 5.3.2)

Old City House Restaurant – Skopje dag 2

€16

(Zie 5.3.6)

Canyon Matka Restaurant – Matka kloof dag 3

€14

(Zie 5.3.9)

Antiko Restaurant – Ohrid dag 3

€8,50

(Zie 5.3.10)

La Gioia Restaurant – Tirana dag 6

€15

(Zie 5.3.16)

Ejona Restaurant – Tirana dag 7

€10

(Zie 5.3.20)

Kalaja Restaurant – Krujë dag 8

€10

(Zie 5.3.22)

Totaal: €81,50
Excursies
Archeologisch Museum – Skopje dag 2

€2,50

(zie 5.3.5)

Street Art Tour – Skopje dag 2

€10

(zie 5.3.7)

Almata Prima Kayak – Matka Kloof dag 3

€16

(zie 5.3.8)

Capture the flag laserguns – Ohrid dag 3

€6

(zie 5.3.11)

Diving Centre Amfora – Ohrid €44 dag 4
Museumbezoek – Ohrid €1,50 dag 4

Optioneel

(zie 5.3.13)

Bierbrouwerij – Korçë dag 5

€25

(zie 5.3.14) Incl lunch

Adventure Park Dajti express – Tirana dag 6

€9,70

(zie 5.3.17)

Bunk’art – Tirana dag 7

€4,04

(zie 5.3.19)

Totaal: €73,24
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Kosten chauffeur

€11,75

(Zie wedstrijdreglement punt 5)
€160 / 20 pax
= €8
Amplitude dag 3: €25 per uur x 3u = €75 / 20 pax = €3,75
€8 + €3,75

Fooi chauffeur

€12

(zie 6.1.1)
€30 pd x 8 dg / 20 pax

Kosten reisleider

€17,39

(Zie berekening onder)
€347,70 / 20 pax

Vergoeding reisleider

€50

(Zie bijlage wedstrijdreglement punt 6)
€125 per dag x 8 dg / 20 pax

Verzekering

Geen

Totaal netto

€ 862,42

64

3.1.2

Kosten chauffeur en reisleider

Kost

Chauffeur

Vliegtuig

Reisleider

-

-

Gratis

€80

Gratis

€98

Gratis

Gratis

€150

€150

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Ejona Restaurant – Tirana

€10

€10

Kalaja Restaurant – Krujë

Gratis

Gratis

-

Gratis

-

Gratis

-

Gratis

Gratis

Gratis
Optioneel
Gratis

-

€9,70

Hotel Vlaho – Skopje
Chauffeur gratis, single = €40 x 2 n

Park Golden View Ohrid
Chauffeur gratis, single = €49 x 2 n

Hotel Kocibelli – Korçë
Reisleider & chauffeur gratis single

Maritim Plaza Hotel – Tirana
Reisleider & chauffeur single €75 x 2 n

Lyra Restaurant - Skopje
Reisleider & chauffeur gratis

Old City House Restaurant – Skopje
Reisleider & chauffeur gratis

Canyon Matka Restaurant – Matka kloof
Reisleider & chauffeur gratis

Antiko Restaurant – Ohrid
Reisleider & chauffeur gratis

La Gioia Restaurant – Tirana
Reisleider & chauffeur gratis

Reisleider & chauffeur gratis

Archeologisch Museum - Skopje
Reisleider gratis

Street Art Tour - Skopje
Reisleider gratis

Almata Prima Kayak - Matka Kloof
Reisleider gratis

Capture the flag laserguns – Ohrid
Diving Centre Amfora – Ohrid €44
Museumbezoek- Ohrid €1,50
Bierbrouwerij – Korçë
Inclusief lunch
Reisleider & chauffeur gratis

Adventure Park Dajti express – Tirana

65

Bunk’art - Tirana

-

Gratis

In 8 people 1 ticket is for free

Totaal
3.1.3

€160

€347,70

Verkoopprijs

20 pax
Totaal netto (90%)

€ 862,42

Winst 10%
(Totaal netto / 90 x 10)

€95,82

X1 (100%)

€ 958,24

Btw op X1 (2,73%)
X2
Taksen
Luchthaventaksen

€26,16
€983,58
€130,17

X3

€1 113,75

Garantiefonds reizen Op X3 (0,15%)
X3 x 0,0015

€1,67

X4

€1 116,24

verkoopsprijs

€1 120
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3.2

INBEGREPEN IN DE PRIJS

Dit is inbegrepen in de prijs (obv 20 personen):
•

Vlucht van Brussels Airport Zaventem naar Skopje Alexander de Grote.

•

Vlucht van Tirana Nënë Tereza naar Brussels Airport Zaventem.

•

Professionele begeleiding.

•

Alle overnachtingen in de hotels op basis van dubbele kamer met ontbijt.

•

8 maaltijden in restaurants.

•

Fooi chauffeur.

•

Vaste excursies:
- Archeologisch Museum in Skopje.
- Street Art Tour in Skopje
- Kajakken in de Matkakloof.
- Capture the flag in Ohrid.
- Bezoek bierbrouwerij in Korçë.
- Adventure Park in Tirana.
- Bunk’art in Tirana.

Dit is niet inbegrepen in de prijs:
•

6 maaltijden die vrije keuze zijn.

•

Consumpties in de bars en op het bierfestival.

•

Optionele excursies:
- Duikexcursie in The Bay of Bones (€40).
- Museum bezoek in The Bay of Bones (€1,50).
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3.3

HAALBAARHEID VOOR ONZE DOELGROEP

Wij geloven dat onze reis zeker iets is waar jonge mensen in geïnteresseerd kunnen zijn, zeker om als
een eerste reis te doen nadat ze afgestudeerd zijn. Het is wel een zeer actieve reis, met een
avonturenpark, maar dat maakt het net aantrekkelijk voor de doelgroep, het is niet alle dagen
hetzelfde en ze krijgen unieke belevingen. Er worden ook heel wat groepspelen gespeeld zoals de
capture the flag en lasershooten, dit zijn simpele spelen, maar maken de reis wel aantrekkelijk. Ook
het bierfestival is een echte eyecatcher, die onze doelgroep aantrekkelijk zal vinden.
Voor andere leeftijdsgroepen zal deze reis niet zo interessant zijn. Dertigers zijn bijvoorbeeld op dat
moment in hun leven meer bezig met het kopen van hun eerste huis, trouwen en het krijgen van
kinderen. Voor de wat rijkere mensen zal deze reis zeker betaalbaar zijn, maar voor veel anderen zal
al hun geld uitgaan naar hun huis, bruiloft en kinderen. De activiteiten in deze reis zijn ook niet geschikt
om met erg jonge kinderen te doen. Verder maakt het bergachtig gebied het lastig om zich continue
te moeten verplaatsen met een kinderwagen. Al deze redenen gelden ook voor mensen in de 40 die
een gezin hebben. Single actieve dertigers en veertigers die kapitaalkrachtig zijn zullen wellicht nog
wel interesse in deze reis kunnen hebben. Zij zijn vaak nog fit genoeg om onze geplande activiteiten te
kunnen doen en zullen de activiteiten evt. nog leuk vinden. Voor degenen die ouder zijn dan 50 zal de
reis minder aantrekkelijk zijn. Enkele culturele activiteiten zoals de Street art tour, een bezoek aan een
communistisch bunker en het archeologisch museum zijn de enige programmaonderdelen die nog een
beetje interesse kunnen wekken. Fysiek kan het voor hen verder lastiger zijn door al het lopen en
activiteiten zoals kanoën, lasershooting en Adventure park. Het zijn ook lange dagen en is dus
vermoeiender voor ze. Verder zullen de activiteiten die op de bus worden gedaan de 50-plussers
minder aanspreken. Het gebruik van een app en onze andere marketingtools (Instagram en Facebook)
kan het zelfs zijn dat vooral senioren (65+) onze reis niet eens vinden of sowieso geen interesse
hebben.
Deze reis is zeker haalbaar, we waren niet zeker of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gevierd werd in
Albanië, maar daarvoor hebben we een eigen activiteit voorzien en de andere restaurants en
activiteiten hebben bevestigd dat ze open zijn.
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4
4.1
4.1.1

MARKETING
DE STRATEGIE
Marktsegmentatie, doelgroep bepaling en positionering

Marktsegmentatie
Het marktsegment in B2C waar wij ons in specialiseren zijn reizen, specifieker: actieve en avontuurlijke
reizen voor jongeren.
Geografische segmentatie
Onze reis is naar Noord-Macedonië en Albanië. Deze twee landen liggen in het zuidoosten van Europa
en horen bij het Balkan schiereiland.
Demografische segmentatie
Onze reis richt zich op 18 tot 25-jarige mannen en vrouwen. Er zijn ook wel wat economische criteria
zoals het inkomen en bestedingspatroon. Onze reis is gericht op studenten en jongvolwassenen, maar
voor sommige mensen uit deze doelgroep is het misschien moeilijk om dit te kunnen betalen. Dit zorgt
er dan ook wel voor dat onze doelgroep verder wordt afgebakend. Wij maken geen onderscheid tussen
de verschillende landen van herkomst en nationaliteiten. We kiezen er echter wel voor om als voertaal
Nederlands te gebruiken. Dit doen we omdat we ervan uitgaan dat de deelnemers Nederlandstalig
zijn. Onze klanten kunnen verschillend zijn met betrekking tot de seksuele geaardheid, religie,
burgerlijke staat en studie/beroep.
Psychografische segmentatie
Psychografische criteria zorgen er ook voor dat we een nauwere doelgroep krijgen. Zo gaan mensen
die graag activiteiten in groepsverband doen, zich sneller inschrijven voor een groepsreis. Wij richten
ons op zowel groepsmensen als individualistische mensen. Hierin willen wij geen onderscheid maken.
We willen niet dat deze reis alleen voorbestemd is voor mensen die graag activiteiten in groepsverband
doen. Een andere segmentatie is de sociale klasse waartoe ze behoren. Hierbij keren we terug op het
feit of men opgegroeid is in een arm of eerder welgesteld gezin. Onze klanten zitten in de middenklasse
of hoger.
Gedragssegmentatie
De gekozen hotels voor onze reis zullen van enig comfort zijn. De hotels hebben minstens 4 sterren.
Verder richten wij op klanten die nog nooit naar Noord-Macedonië of Albanië zijn geweest. Dit zal voor
hen de eerste keer zijn dat ze daarnaartoe gaan. Deze landen worden over het algemeen nog niet vaak
bezocht door Vlamingen.
Doelgroep bepaling
De doelgroep waar wij onze reis voor maken zijn jongeren van 18 tot 25 jaar. Voornamelijk focussen
we ons meer op studenten. Onze doelgroep is gebaseerd op onze persona (zie p.3). We willen vooral
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jongeren aanspreken die graag van een beetje avontuur houden. Het is dan wel niet zo extreem, maar
ze houden wel van een uitdaging. Ze zijn ook geïnteresseerd in de cultuur van andere bestemmingen.
Onze doelgroep denkt goed na over wat ze uitgeven. Ze hebben namelijk niet altijd veel geld ter
beschikking of worden vaak niet financieel gesteund door hun ouders. Tijdens hun customer journey
zal deze persoon zich vaak kritisch opstellen en afwegen om iets te kopen. Ze vertonen dus niet echt
impulsief koopgedrag. Studenten die op kot zitten zullen veelal huismerken kopen in de plaats van Amerken. Hun koopgedrag kan beïnvloed worden door verschillende prikkels zoals economische,
culturele en politieke prikkels. Sociale factoren kunnen een grote invloed hebben op het koopgedrag.
De gezinssituatie kan veel verschil maken. Iemand die uit een arm gezin zal komen, zal ingesteld zijn
om kritisch en voorzichtig om te gaan met zijn geld. Iemand die bijvoorbeeld uit een rijk gezin komt,
zal meer geneigd zijn sneller geld uit te geven. In ons geval zijn het vooral de persoonlijke criteria die
het koopgedrag van onze doelgroep kunnen beïnvloeden. Zo focussen wij alleen op jongeren. Hun
leeftijd is dus een persoonlijk criterium. Studenten hebben vaak geen of een laag inkomen (als ze
studenten job hebben). Jongvolwassenen die al een tijdje werken hebben dan weer wel een hoger
inkomen. Deze status zorgt ervoor dat ze een niet zo groot te besteden budget hebben. In sommige
gezinnen zullen de jongeren dan wel financieel gesteund worden, waardoor ze deze reis kunnen
betalen. Andere jongeren zullen zelf het geld moeten verdienen om de reis te kunnen betalen.
Positionering
Jongeren en studenten zijn beïnvloedbaar door reclame. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik
gemaakt van influencers. Aangezien jongeren opgegroeid zijn met technologie, wordt reclame vooral
via sociale media gedaan. Dit kan hun koopgedrag heel erg beïnvloeden.
De klant heeft er behoefte aan om een onvergetelijke reis te maken. Deze behoefte willen wij dan ook
zeker vervullen. Als organisatoren willen we ze cultuur en avontuur aanbieden in deze reis.
Er zijn verschillende redenen waarom jongeren voor onze reis zouden kiezen. We hebben voor Albanië
en Noord-Macedonië gekozen omdat dit een ongekende bestemming is bij de meeste jongeren. Toch
willen we ze ervan overtuigen dat ze een hele toffe reis kunnen meemaken naar een onbekende
bestemming. We hopen dat de activiteiten in onze rondreis het verschil kunnen maken. Met het
bierfestival hopen we ons te onderscheiden van de concurrentie. We weten dat jongeren van festivals
houden en wilden hierop inspelen. Toen we tot de ontdekking kwamen dat er een festival is in Albanië,
konden we dit niet laten vallen. In ons programma probeerden we een mix van activiteiten te steken
die aan onze persona voldoen. We hebben een mix van actieve uitstappen, enkele vrije momenten,
culturele activiteiten en avontuurlijke activiteiten in ons programma geïntegreerd.
Met onze titel ‘Journey to the unknown’ proberen we interesse te wekken bij de doelgroep. Hiermee
proberen we ze nieuwsgierig te maken en ze zo te overtuigen om de reis te boeken. We hebben dan
ook niet in de titel vermeld over welke bestemming het gaat. Alleszins past de titel heel goed bij de
onze reis. Uiteindelijk is het een minder bekende bestemming voor velen.
4.1.2

Marketingmix

Product
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Ons product bestaat uit meer dan alleen de reis op zich. Er komt veel meer bij kijken. Het kernproduct
is een reis voor jongeren naar het onbekende. Het bewandelen van onbetreden wandelpaden met
leeftijdgenoten hoort hier ook bij.
In het werkelijk product zitten er allerlei onderdelen. Op de heen- en terugreis is er het transport met
het vliegtuig. Dit is een dienst die wordt uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines
en Austrian Airlines. Het is een belangrijk onderdeel van ons product. Wat verder essentieel is voor
ons product is het autocarvervoer. Zonder dit onderdeel zou ons product onvolledig zijn. De
accommodatie en restaurants maken ook deel uit van het kernproduct. Het zijn zelfs essentiële
onderdelen die aan de basisbehoeften slaap en voedsel voldoen. We hebben de accommodatie en
restaurants gezocht die passen bij de doelgroep. Als laatst zijn de activiteiten ook een onderdeel van
het kernproduct. Ook hierbij hebben we gezocht naar passende activiteiten voor onze doelgroep. We
hebben dus vooral gekeken naar de leeftijd en interesses van ons persona.
Ook volgende onderdelen maken nog deel uit van het werkelijk product. Dit bestaat uit de verpakking,
de merknaam, het kwaliteitsniveau, de eigenschappen en het ontwerp. We hebben geprobeerd om
onze reis zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen voor onze doelgroep. Met onze merknaam ‘Journey
to the Unknown’ proberen we zo hun aandacht en interesse te wekken. We wilden niet te veel
prijsgeven over onze bestemmingen en hebben dus daarom gekozen voor deze naam. Dit was vooral
een strategische zet. Het kwaliteitsniveau hangt af van onze prijs. Maar het hangt ook af van alle
onderdelen die de reis bevat. De eigenschappen moeten de wensen van onze doelgroep vervullen. De
eigenschappen van ons product zijn: avontuurlijk, cultureel, jeugdig, etc. Onze kenmerken of
eigenschappen kan je vergelijken met hoe jongeren zijn. We willen inspelen op hun interesse en een
product creëren dat hen volledig aanspreekt.
Naast het werkelijk product is er nog het uitgebreid product. Dit kan ondersteunende dienstverlening
en benefits aanbieden zijn. Wat wij onze reiziger eigenlijk willen aanbieden is een unieke beleving. Iets
dat ze eigenlijk nog nooit meegemaakt hebben en dat ze zich nog lang zullen herinneren.
Plaats
Het tweede aspect uit de marketingmix is de plaats of distributie. Er zijn verschillende onderdelen die
geproduceerd worden door de producent. Zo heb je de vluchten, de autocarritten, de accommodatie,
de restaurants en activiteiten. Deze onderdelen produceren wij als organisator dus niet zelf. Het zijn
partners van ons. In het distributiekanaal kunnen wij gezien worden als de detaillist die de reis dan aan
de klant zal verkopen. Onze reis zal online verkocht worden. Aangezien onze doelgroep is opgegroeid
met technologie, lijkt ons dit een logische optie. Dit is dan D2C.
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Prijs
Een derde belangrijk aspect in onze marketingmix is de prijs. We proberen om deze prijs aan te passen
aan onze doelgroep. Tijdens het selecteren van alle onderdelen van onze reis hebben we er niet zo
zeer rekening mee gehouden om altijd voor het goedkoopste te gaan. Maar toch hebben we wel
geprobeerd om niet te hoog te gaan en het te houden bij redelijke prijzen. Wij gaan als prijsstrategie
kiezen voor de afstroomprijsstrategie. We beginnen meteen met een goede prijs maar hebben niet de
intentie om de prijs te verhogen. We willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen aanspreken en kunnen
overtuigen om de reis te boeken. Daarom willen we een zo gunstig mogelijke prijs. We laten onze prijs
afhangen van de positionering. We weten dat onze doelgroep ‘jongeren’ niet altijd over veel kapitaal
beschikken. We willen dus een gunstige prijs voor ze aanbieden, maar toch kwaliteit blijven aanbieden.
Daarnaast is het voor ons belangrijk dat we onze klant ook aanspreken met de prijs. We willen ze niet
meteen afschrikken daarmee, want voor onze doelgroep is de prijs wellicht een belangrijk onderdeel
van onze reis. Het kan er dus voor zorgen dat ze de reis wel of niet kopen.
Promotie
Het volgende onderdeel van de marketingmix is de promotie of beter gezegd de
marketingcommunicatie. We gaan sowieso aan doelgroep marketing doen aangezien we onze reis ook
gemaakt hebben voor een bepaalde doelgroep. We willen vooral online onze doelgroep aanspreken.
We doen dit via allerlei marketingtools. Deze tools staan hieronder uitgewerkt. Dit is de meest
effectieve manier voor onze doelgroep. Zoals in de vorige alinea vermeld is, is onze doelgroep
opgegroeid met technologie. Het is dus evident om zo onze reis te gaan promoten. Als
communicatiekanalen kiezen we vooral sociale media. Instagram gaan we gebruiken als sociale
mediakanaal. Hiermee kunnen we veel mensen van onze doelgroep bereiken. Bij het deeltje over de
marketingtools wordt dit heel uitgebreid beschreven. Natuurlijk gaan we ook een Facebookevenement
aanmaken. Mensen kunnen dit dan delen met hun vrienden en zo kan onze reis veel aandacht winnen
bij de doelgroep. Ook deze marketingtool staat verderop uitgelegd. Onze website zullen we ook
gebruiken als promotietool. Daar kan de reiziger alle belangrijke info terugvinden. Ook kiezen we
ervoor om via hogescholen en universiteiten onze reis te promoten. Zo bereiken we zeker onze
doelgroep. We zullen ervoor zorgen dat er flyers verkrijgbaar zijn en affiches uithangen.
People
People is een bijkomend onderdeel van de marketingmix. Dit heeft dan vooral te maken met de
reisleider en de chauffeur die ons tijdens de reis zullen bijstaan. De reisleider moet een goede band
kunnen creëren met de groep. Ook de chauffeur moet zich wel kunnen aanpassen aan de groep.
Klantvriendelijkheid speelt hierbij zeker een rol.
Proces
Het laatste onderdeel is het proces. Voor ons product speelt dit toch wel een hele grote rol. Het is
belangrijk dat onze klant dit positief ervaart. Vanaf het begin (boekingsproces) tot het einde van de
reis moet alles in het teken staan van de klant. De klant moet over het algemeen een goede ervaring
hebben. Er zijn namelijk veel delen die kunnen mislopen en dit kan later natuurlijk een effect hebben
op hun ervaring.
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4.2
4.2.1

MARKETINGTOOLS
Website

Onze eerste marketingtool is een website. In deze tijden beschikt bijna iedereen over internet en is het
dus een handige tool om een product te adverteren. De andere (kleinere) tools zoals Instagram zijn
een voorproefje van wat de mensen op de website kunnen zien. De website bevat alle nodig informatie
en probeert de reiziger warm te maken voor de reis. Via onze website geven we niet enkel informatie
over de reis, maar ook over de landen die bezocht worden tijdens de reis, de formaliteiten die nodig
zijn en nog veel meer. Ook beschikt de website over een contactformulier waar deelnemers eventuele
vragen kunnen stellen. Zo zijn we zeer toegankelijk voor de deelnemers. Ons hele project heeft
hetzelfde kleurenschema en dat willen we ook doortrekken naar de website en sociale mediatools, dit
geeft ons herkenbaarheid bij de deelnemers. Hier vind je de link naar de site.
4.2.2

APP

Voor deze reis zullen wij een app laten ontwikkelen zodat er vlot contact is tussen de reisleider en de
deelnemers. Op deze app kunnen ze praktische informatie terugvinden, contactgegevens vinden,
chatten, muziek kiezen. De app heeft 4 grote sub pagina's. De eerste is het onderdeel ‘Meldingen’. Dit
ziet eruit als een newsfeed zoals bij Facebook of Instagram. Elke deelnemer kan er foto’s of berichten
van tijdens de reis op posten. De reisleider zal ook de praktische informatie voor de volgende dag daar
plaatsen. Dit bericht wordt altijd als eerste weergegeven zodat iedereen dit makkelijk kan zien. Deze
berichten zijn een aanvulling op de briefings van de reisleider. Elke ochtend zal ook het weerbericht
voor die dag geplaatst worden.
De volgende sub pagina is de chat functie. Hiermee kunnen de deelnemers met elkaar praten maar
ook de reisleider contacteren. Behalve individuele chatbericht zal er ook 1 groepsgesprek zijn waar alle
leden en de reisleider inzitten.
Bij de sub pagina algemene gegevens zal telkens het adres van het hotel staan, maar ook het adres van
de volgende ontmoetingsplaats. De adressen staan niet de hele tijd online zodat dit toch nog een
verrassing blijft. Pas na de groepscheck-in bij een hotel zal het adres zichtbaar worden. Van
ontmoetingslocaties zal het adres pas zichtbaar worden wanneer de reisleider dit heeft aangekondigd.
Bij de adressen vind je ook nog een kaart terug waarop de adressen aangeduid zijn.
De laatste sub pagina is voor entertainment. Hier kunnen deelnemers liedjes voorstellen die dan
worden afgespeeld tijdens de busrit. Wanneer we ‘What do You Meme’ en de muziekquiz spelen zullen
deze ook hier beschikbaar komen. Bij what do you meme kunnen ze zo gemakkelijk zelf foto’s insturen
en een bijschrift ervoor verzinnen. Bij de muziekquiz kunnen ze via de app hun antwoord gemakkelijk
intypen.
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4.2.3

Instagram

Als media tool hebben we gekozen om Instagram te gebruiken. Onze redenen daarvoor zijn duidelijk.
Onze persona is een jongere persoon en we weten allemaal dat jongeren heel graag bezig zijn met
sociale media. Bij Instagram draait alles om de afbeeldingen, dit is dus een goudmijn voor onze visuele
marketing. Afbeeldingen die kleurrijk en opvallend zijn, werken om interactie te stimuleren en
interactie is een belangrijk onderdeel van marketing. Deze sociale media tool maakt onze reis visueel
aantrekkelijk voor onze potentiële reizigers. Deze tool is ook gestroomlijnd. In tegenstelling tot
Facebook of Twitter, worden de berichten in een raster geplaatst wanneer een gebruiker naar het
Instagram-profiel van een bedrijf gaat.
Het profiel kan ook veel vrijgeven over het imago en de persoonlijkheid van een bedrijf. Het is ook
mogelijk om meerdere foto’s te plaatsen in één bericht te delen, en geeft het ook de mogelijkheid om
naar producten (hier onze reis) te linken. Ten slotte worden hashtags ook veel gebruikt op Instagram,
zelfs meer dan op Twitter. Instagrammers houden ervan en het wordt algemeen geaccepteerd om
zoveel relevante hashtags op te nemen in je post.
Het gemak waarmee je op Instagram kunt taggen en hashtagt, samen met de gestroomlijnde lay-out,
maakt dit platform erg populair en gepositioneerd om te blijven groeien, ook voor andere reizen in de
toekomst.
Tips om Instagram te gebruiken:
1. Creëer een gevoel van gemeenschap
Hiermee vergroot je de betrokkenheid met je klanten. Het stelt je in staat om te communiceren en je
klantenbestand op te bouwen. Interactie kan helpen om een gemeenschapsgevoel binnen uw bedrijf
te creëren. Dit betekent opmerkingen leuk vinden en/of beantwoorden, volgers bedanken voor hun
feedback, … .
2. Deel door klanten ingezonden foto’s
Een andere geweldige manier is door foto’s te delen die uw klanten hebben gedeeld. Het is de perfecte
manier om uw bedrijf te promoten. Zorg er wel steeds voor dat je toestemming hebt om deze foto’s
te delen en mensen te taggen die foto’s indienen wanneer je over de accountgegevens beschikt.
3. Adverteer je product
Als uw bedrijf een evenement heeft (hier onze reis), kan het delen van dagelijkse aftellende berichten
op uw feed of op uw verhaal ervoor zorgen dat mensen enthousiast worden voor het evenement (onze
reis) en het nieuws onder anderen verspreiden.
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4.2.4

Facebook evenement

Een ander social media platform dat heel veel gebruikt wordt is Facebook. Van de 8 miljoen Vlaamse
gebruikers hebben 18 tot 24-jarigen ongeveer 1 miljoen actieve Facebook-accounts. Verder heeft deze
leeftijdsgroep gemiddeld de meeste vrienden, namelijk 510. Samen met het feit dat
facebookgebruikers gemiddeld 20 minuten per dag op Facebook zitten is het niet verwonderlijk dat
informatie snel verspreid en gedeeld wordt. Aangezien onze persona een vrouw van 22 jaar is, is het
gebruik maken van Facebook voor reclame een goede marketingtool. Meer bereik binnen onze
doelgroep vergroot de kans op meer deelnemers voor de reis.
Wij maken gebruik van Facebook door een evenement aan te maken. Dit is in feite een aparte pagina
waar alle informatie over een evenement, in dit geval onze reis, waar praktische info en updates
gedeeld kan worden. De evenementpagina kan makkelijk aangepast en gedeeld worden. Mensen
kunnen er uitgenodigd worden. Bovendien kunnen zowel organisatoren als gasten berichten posten
op de tijdlijn. De Facebook evenementpagina voor onze reis bestaat uit deze verschillende onderdelen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
4.2.5

Een omslagfoto,
De naam van de reis: Journey into the Unknown - Reis naar Noord-Macedonië en Albanië,
Onze namen,
Een kaart met routebeschrijving van de reis,
Een korte beschrijving hoe de reis per dag verloopt,
Een datum: 9-16 augustus 2021,
Knoppen waarmee mensen kunnen laten weten of ze al dan niet geïnteresseerd zijn of
deelnemen,
Knoppen om de reis te delen of vrienden uit te nodigen,
Een overzicht van de deelnemers.
Affiches

Op de universiteiten en hogescholen zullen we affiches ophangen. We doen dit omdat we zo onze
doelgroep goed kunnen bereiken. Het trekt zeker de aandacht van de studenten. Voor de affiches
opteren we voor een A2 –formaat.
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4.3

KOSTENRAMING

Hier vind je de geschatte prijzen voor de marketingtools, de werkelijke prijs kan hoger of lager liggen.
•
•
•
•
•

De site: wij maken gebruik van een gratis site via Wix.
De app: een ontwikkelen kost snel rond de 2 000 tot 5 000 euro, deze kan je dan wel elk jaar
hergebruiken.
Instagram: een Instagram account aanmaken en beheren is kosteloos.
Facebook-evenement: ook dit is een gratis marketingtool.
Affiches: 5000 affiches van het formaat A2 kosten samen 665 euro.
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5

BIJLAGEN

5.1

ZELFGEMAAKTE ACTIVITEITEN

5.1.1

Truth or drink

Concept
Truth or drink is een activiteit waar de groep elkaar meteen goed leert kennen. Het spel gaat als volgt:
Alle deelnemers zitten per 2 zoals bij een speeddate en wisselen om de 10 minuten van
gesprekspartner. Aangezien de activiteit één uur duurt, wisselen ze 6 maal van gesprekspartner. Per 2
krijgen ze een stapel vragen en ze moeten om de beurt de bovenste vraag van de stapel stellen aan
hun gesprekspartner. Hun gesprekspartner heeft dan de keuze, hij kan kiezen om de vraag eerlijk te
beantwoorden of hij kiest om een shotje te drinken. Om het spel interessanter te maken kiezen we
voor uitdagendere vragen. Normaal gezien speel je het spel met sterke drank, maar als er deelnemers
zijn die liever iets anders drinken is dat uiteraard geen probleem.
Vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je ooit in een zwembad geplast?
Heb je ooit iets illegaals gedaan, waar je nu spijt van hebt?
Wat is de grootste leugen die je ooit hebt verteld?
Wat is raarste dat je al gekocht hebt?
Heb je ooit een kauwgom met iemand gedeeld?
Zou je met een beroemdheid naar bed gaan als je ze in een bar zou tegenkomen en met welke
beroemdheid?
Wat was het laatste dat je hebt opgezocht op google met je gsm?
Wat is het meeste gênante dat je in het openbaar is overkomen?
Wat is je guilty pleasure?
Wat staat er in je laatst verzonden bericht?
Wat is de ergste leugen dat je al verteld hebt aan je ouders?
Vertel een geheim uit je kindertijd?
Wat is je donkerste fantasie?
Ben je nog maagd?
Zou je liever je kont tatoeëren of je tong piercen?
Stel: Je mag een dag onzichtbaar zijn. Wat zou je allemaal doen?
Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom?
Heb je een fetisj?
Heb je ooit al naakt gezwommen?
Plas jij in de douche?
Wat mogen je ouders nooit te weten komen?
Heb je ooit iets gestolen en waarom?
Wat is het ergste dat je gedaan hebt toen je dronken was?
Hoeveel partners/lieven heb je gehad?
Heb je ooit een slechte date gehad en waarom?
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5.1.2

Capture The Flag

Concept
Elk team verstopt een vlag op hun terrein. Één Albanese vlag en een Noord-Macedonische. Elk team
probeert de vlag van de tegenstander te stelen. Als ze die terug brengen naar hun kamp winnen ze een
punt. Elk team verdedigt zijn vlag door op de tegenstander te schieten met laserguns.
Het terrein
Elke speler krijgt een plan van het spelterrein. Het spelterrein kan in realiteit groter of kleiner
uitvallen dan op kaart. De reisleider zal hier moeten op inspelen.
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5.1.3

Fotohunt
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FOTOHUNT TIRANA
Als activiteit hebben we ervoor gekozen om Tirana te verkennen op een speciale manier. De reizigers
volgen de route op de kaart en nemen bij elk pictogram een foto. Op een aantal plaatsen is er ook
een kleine opdracht aan verbonden. Ook zal er wat uitleg aanwezig zijn over elke stop die ze zullen
maken.
Duur: 3uur
Stop 0: Skanderbeg plein
Hier begint de start van de fotohunt. Hier kunnen ze ook al direct hun eerste instawaardige foto
nemen.
Het Skanderbergplein, het zenuwcentrum van Tirana en een symbolische plek voor het hele land,
weerspiegelt de complexe geschiedenis van Albanië. Het plein werd voor het publiek geopend in juni
2017 na een renovatie die een jaar duurde. Dit nieuwe plein is ook een van de belangrijkste
stadsattracties. Het wordt omringd door regeringsgebouwen en doorkruist door 2 boulevards. Op dit
plein kunnen we het verschil zien tussen de Italiaanse, begin jaren '30 stijl, zeer rechthoekige
communistische gebouwen en de post-communistische moderniteit.
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Stop 2: Pazari I Ri
De reizigers volgen de
kaart en komen bij de
verschillende stops
terecht.
Dit plein werd op
hetzelfde moment
gerenoveerd als het
centrale plein van Tirana.
Deze Nieuwe Bazaar is
uitgegroeid tot een van
de tien meest
interessante bazaars om
te bezoeken in alle Balkanlanden. Hier kan je rondwandelen, het verse fruit proeven en genieten van
de lokale restaurants of gezellige bars. Bovendien zullen de fris geschilderde gebouwen in
traditionele motieven en diverse kleuren een vrolijke achtergrond voor uw foto's creëren.
Stop 3: Piramide van Tirana
De piramide heeft een fascinerende geschiedenis en een verleden waardoor de structuur doorheen de
jaren werd aangepast aan de verschillende politieke en sociale gebeurtenissen van het moment.
Bovendien was het ook het duurste gebouw ooit in Albanië.
Opdracht: trek hier een foto met een gekke bek!
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Stop 4: Polytechnische universiteit van Tirana
Het op één na grootste plein
van Tirana biedt een prachtig
stedelijk panorama. Rondom
het plein vind je de
Polytechnische Universiteit,
de Universiteit der kunsten en
het archeologisch museum.
De weidse ruimte samen met
de klassieke communistische
architectuur zorgen voor een
andere wending tussen je
foto’s.

Stop 5: Reja ‘the cloud’
"The Cloud" is een van de coolste fotografieplaatsen in Tirana. Het bevindt zich vlak voor de National
Gallery of Arts, in het centrum
van de stad. Deze structuur
werd ontworpen door de
Japanse
architect
Sou
Fujimoto en groeide uit tot één
van de meest populaire
symbolen van de Albanese
hoofdstad. Eén van de meest
populaire plekken. Bovendien
is het geweldig voor coole
selfies, culturele evenementen
of gezellig samen zijn met
vrienden.
Opdracht: neem een foto met een lokale bewoner!
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5.2

MENU’S RESTAURANTS

Hier zijn onze keuzes van de menu’s. We hebben geprobeerd dit zo gevarieerd mogelijk te houden.
Diëten en allergieën worden vooraf doorgegeven aan het restaurant.
Lyra

€8 Groentesoep, salade met kool, ajvar,
Keuze: kip/pangasius/groenterisotto, baklava.

Old City
House

€16 Macedonische salade, groentepuree, kaas & groenten, ovenschotel, kadaif
dessert.

Matya
Canyon

€14 Bulgaarse salade, varkensvlees, panna cotta.

Antiko

€8,50 een slaatje, ajvar, bonenschotel, gevulde courgette, baklava.

Bierbrouwerij €25 De Menu is nog niet bekend. De prijs is inbegrepen in het bezoek aan de
bierbrouwerij. Dit bedraagt €25.
Gioia

€15 Groente- en fruitsalade
Keuze: risotto/linguine met vis, gegrilde vis en groenten, fruit.

Ejona

€10 Definitief groepsmenu nog niet bekend.
Eigen keuze: champignon roomsoep, gnocchi, chocolade souffle.

Kalaja

€10 Gehaktballen, gevulde aubergine en paprika, hartige taarten, lamschotel, fruit.

Totaal
5.2.1

€71,50 p.p. (Exclusief de menu’s die nog niet gekend zijn.)

Lyra Restaurant

Keuze: Menu 1 - €8
Motivatie: Naast vlees is er een vegetarische optie of visoptie met Macedonisch Ajvar en Griekse
Baklava.
Vertaling:
•
•
•
•

Ajvar (Macedonisch) = paprika en aubergine puree.
Pindzur (Balkan) = rode paprika, tomaten, knoflook, plantaardig olie en puree.
Proja (Balkan) = een soort brood/cake van maismeel, bakpoeder, zonnebloemolie, bruisend
water en zout.
Baklava (Grieks) = zoet nagerecht van laagjes filodeeg, nootjes en honing.
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Bijlagen
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5.2.2

Old City House Restaurant

Keuze: Menu 2 - €16
Motivatie: Het is een mix tussen de Macedonisch, Turks en Midden-Oosten keuken. Daarnaast word
het vleesgerecht afgewisseld met een kaasgerecht.
Vertalingen
•

Pinjur (Balkan) = rode paprika, tomaten, knoflook, plantaardig olie en puree.

•

Ajvar (Macedonisch) = paprika en aubergine puree.

•

Lutenica (Bulgaars, Macedonisch, Servisch) = Groentechutney van paprika's, aubergines,
wortelen, knoflook, plantaardige olie, suiker, zout en tomaten.

•

Kadaif (Midden-Oosten) = zoet en knapperig dessert van gebakken deeg in de vorm van
sliertjes genaamd ‘kadayif’, gevuld met kaas en overgoten met zoete siroop.

•

Turlitava (Turks) = Ovenschotel met gestoomde groente en vlees.

•

Dolmades (Grieks) = Gevulde wijnbladeren.

Bijlagen
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5.2.3

Matka Canyon Hotel en Restaurant

Keuze: Menu 5 - €14
Motivatie: Het is een vleesgerecht met een Bulgaarse salade en panna cotta, wij denken dat deze
menu de honger goed zal stillen na een stevige kajaktocht. Menu’s 6 tot 8 zijn te duur.
Vertaling
•

Shopska salad (Bulgaars) = tomaten, komkommer, ui, paprika, sirene (witte kaas) en peterselie.

Bijlage

86

5.2.4

Antiko Restaurant

Keuze: Menu 2 - €8,50
Motivatie: Bij deze maaltijd eten we eens volledig vegetarisch, we eten Macedonisch Ajvar, Tavče
gravče en Griekse Baklava.
Vertaling
•
•
•

Ajvar (Macedonisch) = paprika en aubergine puree.
Tavče gravče (Macedonisch) = bonenschotel.
Baklava (Grieks) = zoet nagerecht van laagjes filodeeg, nootjes en honing.

Bijlage

5.2.5

Bierbrouwerij

De menu is nog niet bekend. De prijs is inbegrepen in het bezoek aan de bierbrouwerij. Dit bedraagt
€25.
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5.2.6

La Gioia

Keuze: Menu 3 - €15
Motivatie: Voor deze maaltijd kiezen we voor een pasta met vis, ze kunnen zelf kiezen tussen de
risotto of linguine.
Vertaling
Menu 1:
•
•
•
•
•

Vissoep of groentesoep.
Salade met tomaten en rode bieten, balsamico azijn en Grana Padano kaas.
Linguine met zeevruchten.
Fruit.
Bruisend of plat water.

Menu 2:
•
•
•
•
•

Gemengde salade met groenten, tonijn, mais, geroosterde tomaten en Parmezaanse kaas.
Thaise inktvis met sweet chili, broccoli, verse kruiden en rucola.
Tagliatelle met zalm, broccoli en verse kruiden.
Fruit.
Bruisend of plat water.

Menu 3:
•
•
•
•
•

Spinazie, rucola, balsamicoazijn, sinas- en granaatappels.
Risotto met saffraan garnalen of Linguine met zeevruchten.
Gegrilde vis en groenten.
Fruit.
Bruisend of plat water.

Menu 4:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antipasti.
Gemengde salade met groenten, tonijn, mais, geroosterde tomaten en Parmezaanse kaas.
Inktvis met tomaten.
Köfte gehaktballetjes met cocktailsaus.
Mosselen met knoflook en tomaat.
Gegrilde vis en groenten.
Fruit.
Bruisend of plat water.
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Menu 5:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde rundsborst met pesto.
Salade met tomaten, pesto en gezouten kool.
Mix van garnalen, zeebaars en zalm.
Mosselen met tomaten, limoen en knoflook.
Aardappelkroketten met tartaarsaus.
Risotto met visfilet, aardappelen en groenten.
Fruit.
Bruisend of plat water.

Menu 6:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rucola met mozzarella.
Mix van garnalen, zeebaars en zalm.
Garnalen met knapperige mihoen.
Visfilet in pannenkoekenbeslag en tartaarsaus.
Linguine met zeevruchten, calamares en pestospinazie.
Gestoomde visfilet met gegrilde groenten en broccolipuree.
Fruit.
Bruisend of plat water.

Menu 7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Griekse salade.
Gegrilde groente.
Witte geitenkaas met paprika en tomaten in de oven.
Gevulde taart met groenten en zoetzure saus.
Boerenomelet.
Kipkroket met mosterd.
Risotto met truffel en Parmezaanse kaas.
Gegrilde kipfilet met gebakken aardappelen en mosterd.
Fruit.
Bruisend of plat water.

Menu 1 traditioneel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Salade.
Olijven met augurkmix.
Kwark met kruiden en olijfolie.
Traditionele taart.
Tavë Dheu (Albanees) = in terracotta schaal met kalfslever, gezouten Ricotta, ui, tomaat, chili,
olie, zout en knoflook.
Biefstuk met gebakken aardappelen.
Fruit.
Plat water.
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Menu 2 traditioneel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salade met tomaten en olijven.
Kosi saus.
Wilde kool pannenkoeken met venkelsaus.
Aardappelen met kruidenboter.
Japrak met druivenbladeren = kalfsgehakt en rijst gevulde rolletjes van groene kool, gaar
gekookt in met munt geparfumeerd water.
steak geblust met rode wijn en botersaus.
Kotelet van kip.
Fruit.
Plat water.
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5.2.7

Ejona restaurant

Definitief groepsmenu is nog niet bekend. We kiezen momenteel uit de menu’s die op dit moment
geldig zijn.
Menu eigen keuze: champignon roomsoep €2,44, gnocchi €4,71, chocolade souffle €2,84 = €9,99 =
€10
Motivatie: in vergelijking met de andere menu's weer ander soort voor- hoofd- en nagerecht. Alles
samengeteld kom je aan een mooi afgerond bedrag van €10.
Bijlage
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5.2.8

Restaurant Kalaja

Keuze: Menu 2 - €10
Motivatie: Traditionele Albanese vegetarische en vleesgerechten
Vertaling
•
•

Tavë Dheu (Albanees) = in terracotta schaal met kalfslever, gezouten Ricotta, ui, tomaat, chili,
olie, zout en knoflook.
Tavë Kosi (Albanees) = soured milk casserole met lam, rijst, yoghurt en ei.

Bijlage
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5.3

MAILS

5.3.1

Get flights

5.3.2

Lyra restaurant
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Hotel Vlaho
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Archeologisch Museum Macedonië
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5.3.7

Street art tour

Street Art Tour met avondmaal (wij nemen de tour zonder avondmaal, maar in deze mail staat wel
interessante info):
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Street Art Tour zonder avondmaal (de optie waarvoor wij kiezen):
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