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Beste VVA-lid,

De afdeling VVA Oost-Vlaanderen herneemt voor een eerste grote reis volgend
academiejaar Albanië, Noord-Macedonië en Kosovo als bestemming. De reis gaat
door van 27 september tot en met 7 oktober 2022.
Wij doen daarvoor beroep op OmniaTravel, kantoor Leuven, die een ruime expertise in
reizen naar Albanië opgebouwd heeft. Zij zijn onder meer gekend voor het organiseren
van de culturele Davidfondsreizen.
Albanië is een nog relatief onontdekte parel met een prachtige natuur en een zeer rijk
antiek en middeleeuws patrimonium.
De troeven van het land zijn legio: een ruim 400 km lange kustlijn waarlangs een
schitterende Albanese Rivièra ligt, het prachtige Komanmeer temidden van een
indrukwekkend alpien landschap, verschillende Grieks-Romeinse archeologische sites
onder UNESCO-bescherming, zoals Butrint en Apollonia, vele verspreide Byzantijnse
kerkjes en pittoreske historische Ottomaanse steden als Berat, Ghirokastër en Korcë.
Daarnaast loont over de grens van Noord-Macedonië de memorabele stad Ohrid,
gelegen aan het gelijknamig meer ook de moeite. Aan de oever bevindt zich het 9deeeuwse Sveti-Naun klooster. Tevens wippen we even over de grens naar Kosovo.
Als bijlagen aan deze brief vind je :
- de offerte deelnemers Albanië VVA 2022 (met programma, prijsopgave en te
vervullen formaliteiten);
- het individueel inschrijvingsformulier Albanië VVA 2022;
- de Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden Omnia N.V.;
- de standaardinformatiebrochure bijlage 1 Deel B – pakketreizen;
Wanneer je na het lezen van deze documenten - naar wij hopen - beslist om op deze
mooie reis mee te gaan, vragen we het individueel inschrijvingsformulier ingevuld
terug te zenden hetzij via het e-mailadres: elke.purnal@omniatravel.be, hetzij per
post aan OmniaTravel t.a.v. Elke Purnal, Mgr.Ladeuzeplein 15 te 3000 Leuven tegen
uiterlijk 17 april 2022.

Daarna ontvang je een bestelbon/factuur in tweevoud, waarvan één exemplaar voor
akkoord dient terug gezonden naar het reisbureau. Tegelijkertijd dient het gevraagd
voorschot van 30% van de reissom op de bankrekening (met referentie op de
bestelbon/factuur vermeld) overgemaakt. Pas dan wordt je inschrijving definitief
aanvaard door het reisbureau.
Tot slot nog het volgende:
1. Voor deze reis is een niet meer dan normale fysieke gezondheid vereist. Het
bezoek aan twee archeologische sites en het bezichtigen van soms op een
helling gelegen historische steden, zoals Berat en Ohrid zal enige inspanning
vergen. Hiermede dient rekening gehouden.
2. Albanië heeft een mediteraan klimaat. Tijdens de reisperiode mag op een
temperatuur van ca. 25°C gerekend worden, behalve in de noordelijke
bergstreek waar het iets koeler zal zijn.
3. De bevolking van Albanië is gekend voor zijn vriendelijkheid en gastvrijheid,
zeker ten overstaan van toeristen. Verhalen over onveiligheid zijn ongegrond.
De reiziger moet in de grotere steden enkel beducht zijn voor zakkenrollers,
maar niet meer dan in de winkelstraten van Gent, Brussel of Antwerpen.
4. Als buurland van Griekenland en dicht bij het zuiden van Italië gelegen is lbanië
ver verwijderd van de actuele oorlogstoestanden in Oekraïne.
5. Dankzij efficiente overheidsmaatregelen zijn de gevolgen van de Coronaepidemie in Albanie beperkt gebleven. Een actueel reisadvies van het Belgisch
Ministerie van Buitenlandse zaken voor Albanië luidt: ‘Het aantal besmettingen is
in Albanië sinds maart 2022 relatief laag’.
Voor de toegang tot Albanië is een afgedrukt EU-certificaat van hetzij vaccinatie,
hetzij herstel (maximaal 6 maanden oud) vereist. Vóór terugkeer naar Belgie
dient een digitaal PLF-formulier ingevuld, daar Albanië geen EU-lid is noch deel
uitmaakt van de Schengen-zone.
Indien er op 17 april 2022 onvoldoende inschrijvingen zijn, zullen de VVA-leden van
andere afdelingen de kans krijgen om zich bij ons aan te sluiten. Je hebt er dus alle
belang bij tijdig te reageren.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

