
Albanië 2018
Buitenlands kamp Seniors



Voorstelling Albanië

België









• Stilaan populaire reisbestemming

• Prachtige onaangeroerde natuur

• Pittoreske sfeer

• Afwisseling tussen zee en Bergen

• Historisch veel te bieden



• Dagelijks leven stukken goedkoper

• Keuken vergelijkbaar met Hongarije, Turkije & Griekenland

• Positieve recensies en reisadviezen

• Munteenheid: Lek €1 = 133Lek



Hoe zit het met veiligheid/gezondheid?

• Positief reisadvies

• Kleine criminaliteit (zakkenrollers, hardnekkige bedelaars) 

vooral in grootsteden

• Reisverslagen bevestigen dit

• Geen extra inentingen vereist

• Reizigersdiarree

• Tetanus, hepatitis A,… (controleren)



Invulling kamp

• Vooral inbreng seniors

• Afwisseling natuur/avontuur/city

• Hiking, rafting, kanotochten, canyoning, den toerist uithangen



Enkele voorbeelden

• Kanotocht in de Albanese Rivièra

• Tocht naar de the blue eye spring

• Hikes in de Albanese Alpen

• Shroda adventures

• …

• => eindeloze mogelijkheden



Periode

Buitenlands kamp

Paaskamp



Wakosta?

• €250pp inschrijvingsgeld

(al dan niet in schijven – zie later)

• Begroting = tussen €500/€600 pp

• Optioneel extra annulatieverzekering



Vervoer

• Vliegtuig: +- €140pp heen en terug

• Schiphol – Tirana

• Handbagage 10kg + gedeelde rugzak 15kg



Verblijf

• Eerste verblijfplaats hoogstwaarschijnlijk Tirana

• twee opties

1: Tirana als uitvalbasis

2: rondtrekken door Albanië met verschillende slaapplekken



Begeleiders

Geestdriftig

Roodborstje

Ambitieuze

Springhaas

Onstuimige

Beloega

Zelfstandige

Ara

Ontvankelijke

Vleermuis

1 extra begeleider



Verzekeringen

• Reisverzekering buitenland: Ouders?

• Dekking in Albanië?

• Zoniet -> aanvullende verzekering FOS



Nodige documenten

• Identiteitskaart

• Ouderlijke toestemming voor minderjarigen naar het buitenland

• Internationaal visum niet nodig

• Kopieën



Onze volgende stappen

• Vliegtuigtickets boeken

• Werkgroepjes maken:

Kernteam

Buitenlands kamp

Kernteam

Financiën



Ik ga mee:

• Inschrijvingsmail

• Deadline inschrijving: woensdag 15 nov

• Deadline eerste storting: woensdag 15 nov

• Twee opties:

1: €150 + €100 later

2: €250



Er volgt nog een tweede infosessie!

• Februari/maart

• Voorstelling afgewerkt kamp + kampboekje

• Laatste info



Vragen?


