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/WANDELEN IN 
    OOST-EUROPA

BERGWANDELEN                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Wandelaars komen in Oost-Europa zeker aan hun trekken. Denk maar aan de Karpaten, de 
Kaukasus, de Balkan… Zowel de beginnende als de geoefende bergwandelaar kan er genieten 
van de ongerepte natuur: van uitzichten over prachtige berglandschappen tot wandelingen in de 
enorme wouden. Van Albanië, over Oekraïne tot Georgië: Oost-Europa lonkt!
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De Karpaten

Een van de beste wandelnetwerken in de Karpaten is dat van 

Slowakije. Je vindt er een groot netwerk van gemarkeerde paden 

en wandelroutes, wat niet overal in Oost-Europa het geval is. 

Bovendien heeft Slowakije met maar liefst negen nationale parken 

op natuurgebied heel wat te bieden. De nationale parken de Hoge 

Tatra, de kleine Tatra en het Slowaaks Paradijs zijn zeker de moeite 

waard voor liefhebbers van uitzonderlijke flora en fauna. De Hoge 

Tatra heeft pieken tot ruim 2600 meter, met scherpe en grillige 

bergkammen en steile hellingen. Op sommige plaatsen kan je daarom 

stalen kabels terugvinden. De vele watervallen en meren die je in dit 

gebergte tegen komt, maken van een tocht door dit nationaal park 

een onvergetelijke herinnering. Het Slowaaks Paradijs is dan weer 

meer geschikt voor de avontuurlijke wandelaars. Nauwe kloven en 

indrukwekkende ravijnen zorgen ervoor dat het wandelen hier soms 

op een andere manier verloopt: over hangbruggen, via ladders of via 

in de rotsen verankerde roosters. De mooiste vallei van Slowakije, 

de Vratna Dolina, is dan weer te vinden in de Kleine Tatra, waarvan 

de hoogste toppen ruim 1700 meter zijn.

De Kaukasus

De Kaukasus, de natuurlijke grens tussen Europa en Azië, torent 

hoog boven Georgië uit en daagt bergbeklimmers uit om de 5000 

meter hoge toppen te beklimmen. Doordat het massatoerisme er nog 

niet is doorgedrongen, kan je des te meer genieten van de ongerepte 

natuur en het authentieke karakter. Het hoger gelegen deel van 

Svaneti, een natuurgebied van bijna 4500 vierkante kilometer, 

behoort zelfs tot het Werelderfgoed van Unesco. Het biedt een 

unieke mix van natuur en cultuur: de ijzige gletsjers en watervallen 

en de met sneeuw bedekte bergtoppen worden afgewisseld met de 

typische middeleeuwse uitkijktorens en de eeuwenoude traditionele 

manier van leven.

De Balkan

Naast de Balkanstreek bestaat er ook een gebergte met deze 

naam. Het Balkangebergte splitst het land Bulgarije netjes in 

twee. In de Rodopebergen, het oudste geologische massief van het 

Balkangebergte, wisselen cultuur en natuur elkaar opnieuw af. Naast 

prachtige heuveldorpen vind je er ook de spectaculaire Trigrad-kloof 

en de magische Duivelsgrot.

Midden in de Balkanstreek ligt Macedonië. Het land wordt volledig 

omsloten door bergketens en ligt op het punt waar de tektonische 

platen van drie continenten botsen. Je vindt er dan ook enorme 

hoogteverschillen, unieke fauna en flora en verschillende 

microklimaten (zon 99% gegarandeerd). Macedonië telt drie 

nationale parken: Mavrovo, Galicica en Pelister. Het Meer van Ohrid, 

gelegen in het park Pelister, is het grootste en een van de oudste 

meren ter wereld. Dit Unesco Werelderfgoed is zeker een omweg 

waard!

Ook Montenegro heeft heel wat moois te bieden: van wandelingen 

langs de Adriatische Zee en de baai van Kotor (eveneens Unesco 

Werelderfgoed) tot trektochten over de Balkan en langs het Loven 

Nationaal Park.

Overige bestemmingen

Liefhebbers van watervallen en meren halen dan weer hun hartje 

op in het Nationaal park Plitvice in Kroatië. Maar dit land heeft veel 

meer te bieden: in het binnenland kan je verschillende massieven 

terugvinden. In 1874 werd in Kroatië één van de eerste zeven 

bergbeklimmersorganisaties ter wereld opgericht. Van het Velebit-

massief in het Oosten, over de Cicarija-keten tot het Gorski Kotar-

massief in het noorden. De beginnende wandelaars kunnen terecht 

op de heuvelketens van Samobor en de berg Medvednica. De 

markeringen van de meeste paden worden goed onderhouden door 

de plaatselijke bergsportverenigingen. Enkel op de meer geïsoleerde 

bergtoppen waar er geen berghutten zijn, kunnen markeringen 

ontbreken.

Dé groene long van Europa is terug te vinden in Tsjechië, in 

het Boheemse Woud. Eindeloze bossen vol kleine riviertjes, 

bloemenweides en veenmoerassen vormen er het landschap. In dit 

uitgestrekte woud is ook een grote variatie aan dieren in het wild 

terug te vinden. Denk maar aan herten, reeën en otters. ▲
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