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WANDELEN IN DE SERVISCHE REPUBLIEK 
ONTDEK ALS EERSTE DEZE AUTHENTIEKE BESTEMMING

>  Trebinje en omgeving: wandeling door 
de stad Trebinje en de omgeving tot aan 
de Crkvina heuvel.

>  Trebinje – Klicanj: wandeltocht naar de 
Klicanj heuvel (790 m hoogte) waar nog 
een Oostenrijks-Hongaars fort staat.

>  Strac – Rapti –Turmenti - Tuli: langs 
een bergpad beklim je de Strac heuvel 
(705 m hoogte) waar je nog overblijfselen 
van een groot ondergronds fort kan zien. 
Nadien wandel je verder naar de dorpen 
Rapti en Turmenti op het Zubac plateau.

>  Trebinje – Gljiva: wandeltocht naar de 
Gljiva-heuvel op 1031 m hoogte en terug. 
Aan de top geniet je van een prachtig 
uitzicht.

>  Afhankelijk van de vluchturen bezoek je 
de eerste of de laatste dag van je verblijf 
Dubrovnik. Facultatief kan je ook nog 
deelnemen aan een dagexcursie naar 
Medjugorje, de watervallen van Kravica 
en Mostar, inclusief lunch in Mostar. 
Een bezoek aan het Nationaal Park 
Tjentiste-Perucica met de watervallen 

van Skakavac behoort ook tot de moge-
lijkheden.

>  Algemeen: Tijdens deze wandelweek 
zijn er 4 wandelingen inbegrepen. 
Reken op een 4 à 5 uur wandelen per 
wandeling. De wandelingen zijn licht tot 
middelzwaar. De wandelpaden zijn niet 
gevaarlijk, maar een goede wandelerva-
ring en conditie zijn noodzakelijk. Neem 
zeker ook je stevige wandelschoenen 
mee.

In deze wandelvakantie zijn 4 wandelingen inbegrepen:

De Servische Republiek is een van de twee entiteiten die samen Bosnië-Herzegovina 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-Her-
zegovina. Van hieruit maak je 4 wandelingen langs ongerepte natuur, door oerbossen, langs middel-
eeuwse kloosters, vredige dorpjes en wijngaarden. Een bezoek aan de stad Dubrovnik, het Nationaal 
Park Sutjeska, de Kravica watervallen en Mostar behoren ook tot de mogelijkheden.
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TROEVEN
>  Verken als eerste deze nieuwe wandelregio
>  Wandel in verrassend mooie berggebieden
>  Logeer in een uitstekend hotel in de charmante 

stad Trebinje

SERVISCHE REPUBLIEK 
CENTRAL PARK f
Hier logeer je 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. 
Hotel Central Park ligt in het centrum van Trebinje, vlak bij het stad-
huis en de rivier.
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KOPPELS AVONTUUR

NATUUR COULEUR LOCALE

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vlucht naar Dubrovnik met Brussels Airlines heen 

en terug inclusief taksen
•  23 kg ruimbagage + 12 kg handbagage per persoon
•  Transfer van de luchthaven naar het hotel en terug
•  7 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Central Park 

in Trebinje
•  4x lunch in het hotel en 1x lunchbox tijdens een wandeling
•  1x diner met mogelijkheid om lokale wijnen te proeven in Vukoje
•  4 wandelingen + transfers
•  Gekwalificeerde Engelstalige wandelgids en lokale gids tijdens 

bezoeken
• Nederlandstalige reisbegeleider vanuit Brussel

NIET INBEGREPEN 
 Dranken tijdens de wandelingen en maaltijden, eventuele 
middagmalen tijdens de wandelingen, persoonlijke uitgaven, fooien, 
niet-vermelde diensten.

OPMERKING 
 Deze wandelvakantie is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers.

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Identiteitskaart minstens 3 maanden geldig na de retour.

PAKKETCODE: PDBV01

VOORDELEN: € 55 extra korting per persoon ouder dan 55 jaar

KAMERTYPE 2 PERS.
A2A

1 PERS.
A1A

 

26/05/19 € 699 € 818

 

 15/09/19 € 699 € 818

CATALOOG: SNS DIST

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van het kamertype zoals beschreven. De prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Het aantal eenpersoonskamers per reis is beperkt en steeds op aanvraag.
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