8-daagse wandelvakantie naar de Servische Republiek
1 september tot 8 september 2019
Ontdek als eerste de Servische Republiek, een
authentieke wandelbestemming. De Servische Republiek
is één van de twee entiteiten die samen BosniëHerzegovina vormen. Na de vlucht naar Dubrovnik en
een korte transfer van 32 km ben je al snel in deze
minder toeristische regio. Je verblijft in hotel Central
Park in de stad Trebinje, de meest zuidelijke stad van
Bosnië-Herzegovina. Van hieruit maak je 4 wandelingen
langs ongerepte natuur, door oerbossen, langs
middeleeuwse kloosters, vredige dorpjes en
wijngaarden. Een bezoek aan de stad Dubrovnik, het
Nationaal Park Sutjeska, de Kravice watervallen en Mostar behoren ook tot de mogelijkheden.

HOTEL
HOTEL CENTRAL PARK ***
Hotel Central Park ligt in het centrum van Trebinje, vlak bij het stadhuis en de gelijknamige rivier. Je
logeert in een mooi historisch gebouw in ruime, moderne kamers. In het restaurant geniet je van een
uitgebreid internationaal ontbijt- en dinerbuffet aangevuld met enkele lokale specialiteiten. In de
patisserie kan je terecht voor huisgemaakt gebak of een drankje.

PROGRAMMA
DAG 1 : BRUSSEL-DUBROVNIK-TREBINJE
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek met
Brussels Airlines naar Dubrovnik “ Parel van de Adriatische Zee “. Afhankelijk van de vluchuren
bezoek je de eerste of de laatste dag van je verblijf de stad. Hierna volgt een bustransfer naar Hotel
Central Park in Trebinje.



DAG 2 tem DAG 7
In de wandelvakantie zijn 4 begeleide
wandeldagen inbegrepen. Onder voorbehoud
van dag worden volgende wandelactiviteiten
voorzien. Exacte dag wordt u ter plaatse
medegedeeld.
 TREBINJE EN OMGEVING: verkenning
van de stad Trebinje en de omgeving van de
Crkvina Heuvel. Trebinje heeft een
mediterraan karakter en wist weinig te lijden
onder de etnische oorlog. Het oude centrum
is nog helemaal intact en doormidden gesneden door de Trebisnica, een karstrivier die
grotendeels onderaards loopt.
TREBINJE-KLICANJ: wandeling naar de Klicanj heuvel (790 meter hoogte), waar nog een
Oostenrijks-Hongaars fort staat




STRAC-RAPTI-TURMENTI-TULI: langs een bergpad wandelen we naar de Strac heuvel ( 705
meter hoogte) waar je nog overblijfselen van een groot ondergrond fort aantreft. Nadien
wandel je verder, je verkent dorpen Rapti en Turmenti op de flanken van het Zubac plateau.
TREBINJE-GLJIVA: wandeling naar de Gljiva heuvel (1031 meter hoogte). Boven aan de top
geniet je van een prachtige uitzicht over de ganse vallei.

Op de vrije dagen kan je deelnemen aan een dagexcursie naar Medjugirje, de watervallen van Kravice
en Mostar. Een bezoek aan het Nationaal Park Tjentiste-Perucica met de watervallen van Skakavac
behoort eveneens tot de mogelijkheden. Opgelet deze dagexcursies zijn facultatief en niet
inbegrepen in de prijs!
DAG 8 : TREBINJE-BRUSSEL
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Dubrovnik en vlucht terug naar Brussel. Afhankelijk
van de vluchturen kan het bezoek aan Dubrovnik ook de laatste dag plaatsvinden.

