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Adventure skiën op een compleet andere manier! Met een snowcat een

waanzinnig en groot ongerept terrein ontdekken met de oudste catskiing

operator van Europa. De Shar Mountain heeft de grootste hooggelegen

grasvlaktes van Europa, wat het tot de perfecte playground voor freeride

liefhebbers maakt. Met toppen tot 2747 m en een base vanaf 1687 m

zitten wij midden in dit kleine stukje paradijs.

De hele reis is een geweldig avontuur, ontdek de geweldige typische

Macedonia cuisine, een mix tussen mediterraan en het Midden-Oosten

en de kroegjes van Skopje tijdens de laatste nacht na een geweldige

freeride trip.

Vanaf Eindhoven gaat een directe vlucht naar Skopje. Je vliegt op

woensdag 9 januari heen en op maandag 16 januari terug. Een 6-daagse

reis waarvan je 4 dagen gaat catskiën in Macedonie! Per dag ga je tussen

de 7 en 15 keer omhoog met de snowcat en heb je unlimited verticals tot

je beschikking!

Van dit programma kan je zelf natuurlijk naar eigen behoefte

vanaf wijken. Je kunt bijvoorbeeld twee dagen eerder of

twee dagen later vliegen, 8 dagen in Macedonië

verblijven en 6 dagen catskiën!

Freeriden in Macedonië





Cloud9 travel is de exclusieve agent voor Europa's oudste en meest

ervaren catski organisatie. In de jaren negentig bouwde een groep

middelbare scholieren, tijdens avontuur in de Sharplanina bergen

noodgedwongen een iglo om de nacht door te brengen. Geïnspireerd

door deze intense ervaring werd vijftien jaar later de eerste snowcat

operator in Europa opgericht, Eskimo Freeride.

Tijdens hun jarenlange reizen door Canada, Kamtsjatka en Nieuw-Zeeland

kwam het team achter Eskimo tot de conclusie dat de bergen ‘thuis in

Macedonië’, net zo mooi en uitdagend zijn voor offpiste liefhebbers uit

Europa. Sinds 2007 verwelkomt Eskimo Freeride gasten vanuit de hele

wereld om te genieten van de Macedonische natuur, cultuur en

gastronomie.

Al meer dan 10 jaar wordt met veel passie gewerkt aan het creëren van

deze sport. De combinatie van de oude bergen, de sneeuwval en de

flexibiliteit die een snowcat geeft, maken het tot een niet te missen

ervaring voor elke avontuurlijke wintersport liefhebber.

Eskimo Freeride



Woe 9 januari: Vliegen van Eindhoven naar Skopje met Wizzair: 15.35

>> 18.15 (zelf te boeken). Transport naar Popova Šapka. Aankomst

tussen 19.30 en 20.30. In de avond zal er een korte safetybriefing

gegeven worden door één van gidsen.

Do 10 – vr 11 – za 12 januari: Drie volle dagen catskiën. Genieten in de

backcountry van Macedonië. Ook de mogelijkheid om te gaan

nachtskiën met een overnachting in de bergen.

Zo 13 januari: Vierde dag catskiën. Na het catskiën transport naar het

centrum van Skopje. Hier ga je heerlijk dineren, typsich Macedonisch en

kan je ‘s avonds het nachtleven van Skopje met één van de gidsen

verkennen d.m.v. een begeleide avondtour langs de leuke barretjes. Je

overnacht in het Alexandar Square Boutique Hotel.

Ma 14 januari: Transport naar het vliegveld. Terugvlucht vanaf Skopje

naar Eindhoven met Wizzair: 12:10 – 15:00 (zelf te boeken)

Dit is een voorbeeld. Het is mogelijk een ander programma te boeken, korter,

langer, zelf rijden, extra dag in Skopje, enz. Dit is een optie in grote lijnen. Mocht

je liever iets anders willen, we denken graag mee over andere mogelijkheden.

Let op: het land Macedonië heeft een andere cultuur dan wij in West-Europa

gewend zijn. Ruiger, ongepolijst en soms losjes in organisatie en communicatie.

Deze trip is bedoeld voor iedereen die avontuurlijk is ingesteld en interesse heeft

de Balkan beter te leren kennen tijdens een onvergetelijke catskitrip.

Programma (voorstel)



07.30 -08.30 Uitgebreid ontbijt en voorbereiding op de dag

09.00 - 13.00 Catskiën!

13.00 Lunchtime! Ergens in de bergen wordt op een mooie 

locatie geluncht.

13.00 – 16.30 Verder catskiën!

16.30 – 19.00 Tussen 16.00 en 17.00 ben je terug bij het hotel. Er is 

tijd voor borrelen, massages, slapen, douchen, relaxen 

in de hottub en sauna. De praktijk leert dat de 

meeste tijd toch op gaat aan borrelen.

19:00 Diner in het hotel of één van de lokale authentieke 

restaurants in Popova Šapka

Een catski dag

https://www.youtube.com/watch?v=hMs_vafAHIQ&t=0s&list=PL2_jRx9jnzy_n5kLf_HhVCX1sK9YWE4TG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hMs_vafAHIQ&t=0s&list=PL2_jRx9jnzy_n5kLf_HhVCX1sK9YWE4TG&index=2


Je verblijft in Hotel Arena Teteks, het middelpunt van Eskimo en alle

activiteiten. Een basic verblijf met “balkan stijl” communicatie maar

verbazingwekkend lekkere typische keuken. De catski staat naast de deur

geparkeerd, zodat je de volgende dag direct aan een nieuw avontuur kan

beginnen. Het hotel ligt in het dorpje Popova Šapka, vlakbij het freeride

terrein.

Er is een restaurant, een goedgevulde bar met fijn geprijsde drankjes en

een lounge om ’s avonds te relaxen. Na een intensieve dag op de berg

kun je ook van een welverdiende sauna en hottub genieten.

Hotel Arena Teteks

Faciliteiten:

• Bar-lounge

• Restaurant

• Sauna binnen en buiten

• Hout gestookte hottub

• Massageruimte

• Ski en snowboard droogruimte

• Kleine shop achter het hotel

• Single, double, twin en triple 

kamers met privé badkamer



De thuisbasis van Eskimo Freeride is het op 1687 meter hoogte gelegen

Popova Šapka. Popova Šapka ligt in het westen van Macedonië op

ongeveer 70 kilometer van de hoofdstad Skopje en midden in de oude

Shar Mountains.

Met het weidse landschap en open terrein is Macedonië een zeer

bijzondere locatie voor avontuurlijke wintergasten. Je gaat dagelijks met

een snowcat op pad en start daardoor elke afdaling op afgelegen plekken

in de vrije natuur. Daarnaast zijn de cultuur, de tradities en gastronomie

van Macedonië een ware ontdekkingsreis.

Het terrein van de Shar Mountains bevat vooral wijdse vlaktes, maar er

zijn ook tree runs en steile couloirs met kliffen te vinden. Met een

gemiddelde sneeuwval van vijf meter per jaar zijn de sneeuwcondities

hier vaak te vergelijken met gunstig gelegen gebieden in de Alpen. Het

gebied biedt eindeloze mogelijkheden voor de ‘Lucky few’ die de kans

krijgen om hier te skien of snowboarden.

Vanaf Eindhoven airport vlieg je in een kleine drie uur met een directe

vlucht naar Skopje, dit maakt Macedonië tot de snelst en gemakkelijkst

bereikbare locatie van Cloud9 Travel!

Popova Šapka

https://youtu.be/pvx9j8q-UKY
https://youtu.be/pvx9j8q-UKY
https://www.youtube.com/watch?v=pvx9j8q-UKY&list=PL2_jRx9jnzy_n5kLf_HhVCX1sK9YWE4TG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pvx9j8q-UKY&list=PL2_jRx9jnzy_n5kLf_HhVCX1sK9YWE4TG&index=3


De kosten voor de 6-daagse reis inclusief 4 dagen catskiën zijn € 1.240

per persoon op basis van een tweepersoons kamer. Je bent met één

groep per snowcat en de groep bestaat uit maximaal 15

skiërs/snowboarders. Het is ook mogelijk een langere reis te boeken.

De locatie hebben wij exclusief voor de Poederbaas catskitrip

gereserveerd. Wij hebben totaal twee snowcats tot onze beschikking

tijdens de vier dagen dat wij gaan catskiën en boarden.

Een boeking kan vastgelegd worden door een aanbetaling van 20% van

het het totaal. De restbetaling dient zes weken voor aanvang voldaan te

worden. Op de volgende pagina vind je een lijst met alles wat inclusief

de catskitrip is.

Kosten



Catskiën: 7-15 runs per dag met unlimited verticals. Gemiddeld meer

dan 4000 hoogtemeters per dag!

Accommodatie: Vier overnachtingen in Popova Šapka met gebruik van

de hotelfaciliteiten zoals sauna, hottub, etc. Eén overnachting in het

centrum van Skopje, de dag voor vertrek in een comfortabel hotel

inclusief diner, avondtour met gids en ontbijt.

Eten en drinken: Alle maaltijden, ontbijt, lunch, diner en snacks zijn

inclusief. Drankjes zijn exclusief.

Transport: Al het transport is inclusief. Van het vliegveld naar Popova

Šapka, van Popova Šapka naar het centrum van Skopje en van het

centrum van Skopje naar het vliegveld.

Gekwalificeerde gidsen, safety-training en materiaal: Alle gidsen zijn

gecertificeerd volgens de eisen van HeliCat Canada, ‘s werelds grootste

vereniging voor freeride operators. Je krijgt uitleg over het

safetymateriaal een airbag, pieper, schep en sonde.

Inclusief Eskimo programma



Wij zijn voor vragen uiteraard beschikbaar via:

info@cloud9travel.nl

+31 (0) 20 854 50 07

Een aantal details waar we het gedurende ons contact over kunnen 

hebben:

- De juiste verzekering afsluiten.

- Niveau, voor wie is het?

- Adventure overnachting op de berg in een iglo of tent?

- Materiaalhuur?

- Allergieën?

- Speciale wensen?

Meer informatie over de boekings-, refund- & annuleringsvoorwaarden 

vind je op onze website: www.cloud9travel.nl

Details

mailto:info@cloud9travel.nl
https://cloud9travel.nl/bestemmingen/macedonie/boeken/
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