
ACCURSED 
MOUNTAINS 

BALKAN

Voor mensen met een bijgelovige neiging kan het vooruitzicht van 
een tocht door de Dinarische Alpen in de Balkan wellicht leiden tot 
enige nervositeit. Dit deel van de Alpen staat namelijk bekend als 
de ‘Accursed Mountains’, oftewel de vervloekte bergen. Lang was 
reizen in deze regio onmogelijk, maar in de afgelopen decennia 
heeft de Balkan een transformatie ondergaan tot een uitnodigende 
plek voor wildernisreizen met wilde ongerepte landschappen.

In de winter zijn de Accursed Mountains onbereisd, vrij van liften 
en grootschalig skitoerisme. Hier maak je de eerste sporen in een 
vers pak sneeuw, kruist je pad eerder met dat van dieren dan 
andere mensen en ervaar je het authentieke Balkanese bergleven 
van de lokale bevolking. 

winter



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 7 personen  

Dag 1 Reisdag 

Na onze vliegreis naar Pristina en vervolgvervoer naar het westen van 
Kosovo verblijven we in een bergdorp in de Accursed Mountains. Indien 
er genoeg tijd is doen we op deze dag een Via Ferrata.

Dag 2 tot en met 7 Wintertocht door de Accursed Mountains

Tijdens deze dagen gaan we op winteravontuur in Kosovo, Albanië 
en Montenegro. We verplaatsen van hut naar hut en van dorp 
naar dorp. We slapen bij de lokale bergbewoners en doen ons 
tegoed aan de lokale Balkanese bergkeuken. Onderweg lopen we 
op sneeuwschoenen en beklimmen we de toppen van de Balkan 
vanuit onze verblijven, waardoor we lichtbepakt en wendbaar onze 
dagtochten kunnen maken. Voor de laatste top, Maja Jezerce, nemen 
we crampons en ijsbijlen mee. Na 6 dagen in de natuur te zijn geweest 
sluiten we de trip af in Balkanese stijl met een traditioneel diner. 

Dag 8 Reisdag

Deze dag staat in het teken van de terugreis naar Nederland.

Met toppen van boven de 2500 meter is dit gebied zeer sneeuwzeker. Onze 
trip leidt ons door Kosovo, Albanië en Montenegro. Op sneeuwschoenen 
verkennen we het achterland van de Balkan te voet, beklimmen we de 
hoogste toppen van de Dinarische Alpen en slapen we in onbemande 
hutten en bergdorpen.



Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness en een vereiste is om fysiek fit 
te zijn. We lopen per dag zo’n 7-10 uur met 500-1500m hoogtemeters. 
Verse sneeuw en winterse condities kunnen de omstandigheden 
fysiek uitdagend maken. Ervaring in winterse omgeving, lopen met 
sneeuwschoenen en eventueel stijgijzers zijn mooi meegenomen maar 
niet vereist. Verder is een flexibele en avontuurlijke instelling onmisbaar 
voor deze trip en belangrijk voor een wintertocht als deze is daarnaast 
de juiste uitrusting.

Logistiek
We vliegen als groep gecoördineerd door Rewild naar Pristina. Deze 
kosten vallen buiten de pakketprijs. Vanaf daar wordt het vervoer 
georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs. 

Voeding en water
Voor het eten en drinken wordt gezorgd. Een onderdeel van deze reis is 
dat we de maaltijden bereiden als groep. Daarnaast nemen we voldoende 
tussendoortjes mee die geen bereiding nodig hebben. 





TIP! Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, 
dan kun je daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent 
aantrekkelijke tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.

Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn de volgende items noodzakelijk:
 
Kleding en schoenen
Geen katoen (katoen onttrekt lichaamswarmte wanneer vochtig en koelt te 
veel af). Idealiter sneldrogend materiaal en/of wol.

• Buff en muts
• Waterdichte handschoenen en 

reservehandschoenen/wanten
• Warme stugge waterdichte 

bergschoenen (voorkeur niveau C)
• Warme (dons)jas
• Wintersokken bijv. Smartwool
• Waterdichte jas en broek

• Thermoshirt lang en thermo-
onderbroek lang

• Midlayer
• Thermoshirts/merinowolshirts
• Zonnebril, bij voorkeur niveau 3/4
• Skibril
• Hutsloffen

Gear
• Winterslaapzak en eventueel een 

lakenzak
• Slaapmat
• Hoofdlamp met reservebatterijen
• Grote trekkingrugzak (50/60L) 
• Gaiters/gamaschen
• Zitmatje voor de sneeuw

• Extra dunne (foam) mat voor meer 
isolatie

• Waterdichte zakken
• Nalgene bidon 1L
• Thermosfles/drinkcapaciteit 
• Kampeerbestek, mok en bakje
• Vuilniszak

Verzorging

• EHBO-setje: basis set met ten 
minste (blaren)pleisters, aludeken, 
sporttape, verband etc.

• Zonnebrand met UV filter minimaal 
factor 30

• Medicijnen (indien van toepassing)
• Toiletspullen (lippenbalsem, 

tandenborstel, etc.)
• Persoonlijke hygiëne items
• Toiletpapier (bio degradable)

Documenten

• Paspoort
• Verzekeringsdocumenten
• Essentiële (medische) informatie
• Betaalmiddel

Indien gewenst

• Oordopjes
• Klein zakmes / mes /multitool
• Camera
• Wetwipes
• Lightweight outdoor handdoek
• Extra snacks en drinken 

• Kompas
• kaart van het gebied met 

kaarthoes
• GPS(-horloge)
• Powerbank met kabels
• Bivybag



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 7 personen. Er kunnen 
maximaal 10 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling.  

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt 
hiervoor informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering 
afsluiten bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. 

 
Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1199,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 7 overnachtingen onbemande hutten en Balkanese guesthouses in 
bergdorpen

• ontbijt, lunch en avondmaaltijden van lokale kost
• gebruik sneeuwschoenen, crampons en ijsbijlen
• Nederlandse wildernessguide/mountain leader en lokale Mountain Leader
• transport ter plaatse

Niet inbegrepen in deze prijs is je vlucht naar Pristina, eventuele uitgaven in 
horecagelegenheden en een bergsportverzekering. Wij adviseren deze bij de 
NKBV af te sluiten. 

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


