8-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
MONTENEGRO
Vrijdag 19 tot vrijdag 26 juni 2020
Volgens kenners is Montenegro een verborgen schat. Waar wacht je op om het zelf te ontdekken?
Montenegro heeft nog meer verrassingen in petto. Het Skadarmeer met het grootste vogelreservaat
van de hele Balkan. De schitterende Baai van Kotor, beschermd natuurgebied van de UNESCO met
zijn vele pittoreske plaatsjes. De sfeervolle middeleeuwse stadjes Kotor en Budva. Ons centraal
gelegen hotel in Herceg Novi staat ons toe een dagexcursie naar Dubrovnik in Kroatië te maken.
Herceg Novi, onze verblijfplaats, vormt al eeuwenlang de ‘poort’ naar de Baai van Kotor. Langs de
kust loopt een wandelboulevard waar men kan kennismaken met de mediterrane tot subtropische
plantengroei. Het heeft ook een kleine, gezellige oude stad. Ons hotel is Palmon Bay Resort & Spa,
gelegen aan het strand op één van de mooiste plekken aan de Adriatische Zee. Het prachtige
binnenland komt er als bonus bovenop. Het hotel is in 2016 heropend. De renovatie is gedaan onder
een Italiaanse architect, die een zeer smaak- en sfeervol hotel gebouwd heeft.
DAG 1 - BRUSSEL – TIVAT – HERCEG NOVI: Vertrek met de autocar naar Zaventem. Inscheping voor
de vlucht naar Tivat en aansluitend transfer naar het prachtig gelegen Palmon Bay Resort & Spa in
Herceg Novi.
VOLGENDE EXCURSIES ZIJN INBEGREPEN
BAAI VAN KOTOR:
We ontdekken de Baai van Kotor. Het is één van de 25 mooiste baaien ter wereld en is ook gekend
als meest zuidelijke fjord van Europa. Hoge bergtoppen stijgen uit boven de smalle kustlijn van de
baai, daardoor is het een oase van mediterrane vegetatie zoals palmen, oleanders, mimosa’s,
granaatappelbomen,… We maken een boottocht door de baai naar Kotor. Kotor is een oude havenen handelsstad. De oude stad wordt omringd door een vestingmuur en staat ook op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het stadje is gebouwd tegen steile, uit de zee oprijzende
rotswanden. Dit maakt het tot één van de meest spectaculaire mediterrane landschappen. We
wandelen door de nauwe straatjes langs de kathedraal van de Heilige Tryphon uit de 12de eeuw, de
orthodoxe kerken van St. Lucas en St. Nicolaas en het maritieme museum. We houden ook halt in
Perast. In zijn hoogdagen was dit het rijkste gedeelte van de baai. Er zijn ook 2 kleine eilandjes in de
buurt van Perast. Na de lunch gaan we naar het kunstmatige eilandje met een mooie kerk,
OnzeLieve-Vrouw van de rots. Na dit bezoek keren we terug naar onze verblijfplaats, Herceg Novi.
MONTENEGRO TOUR:
Vandaag leren we Montenegro beter kennen, het land van de ‘zwarte bergen’. We vertrekken
richting Budva, de populairste badplaats van Montenegro en tevens één van de meest mondaine
steden aan de Adriatische kust. De oude stad wordt door een middeleeuwse stadsmuur omringd, die
in de 15de eeuw door de Venetianen gebouwd werd. Binnen de stadspoorten zijn er talrijke
pittoreske straatjes waar men gezellig kan kuieren. We trekken de ‘zwarte bergen’ in naar Cetinje, de
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culturele en historische hoofdstad van Montenegro. De historische stadskern bestaat uit gebouwen
die vroeger ambassades waren en barokke paleizen die tot de koninklijke familie Petrovic behoorden.
Het paleis van koning Nikola is sinds 1925 een museum dat we gaan bezichtigen. De volgende stop is
Njegusi, waar de koninklijke familie Petrovic vandaan komt. Hier maken we kennis met de lokale
huisgemaakte specialiteiten als ‘Prsut’ (traditioneel gerookte ham), verschillende soorten kaas en
brood. Nadien volgt een schitterende bergrit om af te dalen naar de kust. Onderweg stoppen we op
mooie panoramaplaatsen met spectaculaire vergezichten over de hele baai van Kotor.
DURMITOR:
We trekken naar het noordwesten van het land, het nationale park Durmitor. Over de recent
geopende nieuwe weg rijden we door de prachtige natuur naar Zabljak. Deze stad is het centrum van
het bergtoerisme en de wintersport in Montenegro en is de hoogst gelegen stad in de Balkan (1 450
m). Het park bestaat uit indrukwekkende bergketens met kristalheldere bergmeren en diepe kloven
als de kloof van de rivier Tara en Piva. Het bekendste en grootste meer is Crno Jezero (Zwarte meer),
waar wij ook een mooie wandeling maken. Na de lunch rijden we nog naar de kloof van de rivier Tara
en houden halt aan Djurdjevica Tara, de indrukwekkende brug over de kloof. Daarna rijden wij door
de natuur terug naar ons hotel.
SKADARMEER:
We bezoeken nog één van de vijf nationale parken van Montenegro. Het Skadarmeer vormt de grens
met Albanië en is het grootste binnenwater van het Balkanschiereiland. De lage oevers van het meer
zijn begroeid met nauwelijks doordringbaar riet waarin talloze vogelsoorten leven. Het is één van de
grootste vogelreservaten van Europa met ruim 270 vogelsoorten. De rijkdom aan vis is bijna even
groot. De beste manier om het meer te ontdekken is natuurlijk met een boottocht! De ideale
uitvalsbasis hiervoor is Virpazar, een dorpje dat eeuwenlang op de grens tussen de orthodoxe en
islamitische wereld lag. Tijdens onze boottocht genieten we van de prachtige omgeving en hopen
ijsvogels of pelikanen te spotten.
BLAUWE GROT EN OLIJFBOER:
De blauwe grot, één van de mooiste en grootste grotten, die zich langs de zeer verdunde kust op het
Lustica schiereiland in de baai van Kotor bevindt. De grot heeft openingen die zo groot zijn dat we er
met de boot kunnen binnenvaren. De naam ‘blauwe grot’ komt van de ongebruikelijke helderblauwe
kleur die ontstaat door de reflectie van het zonlicht. Onderweg naar het idyllische dorp Rose varen
we langs het eiland Mamula. Vanuit het dorpje Rose rijden wij nog een klein stukje naar Tici. Hier
ontmoeten wij de familie Moric. Zij bezitten ongeveer 900 olijfbomen, waarvan er een aantal
eeuwenoud zijn. Het is de eerste organische olijffarm van Montenegro. Ze laten zien hoe ze op een
verantwoorde manier, totaal in harmonie met de natuur hun olijven, groenten en fruit laten groeien.
Ze produceren ook schapenkaas, prosciutto, wijn, granaatappelsap. We lunchen op de boerderij,
uiteraard met zelfgekweekte producten.
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DUBROVNIK EN CILIPI:
We vertrekken richting Dubrovnik, de parel van de Adriatische Zee genoemd en UNESCOwerelderfgoed. Na de grens houden we eerst halt in Cilipi waar we kennismaken met traditie en
volksdansen. Wij gaan er genieten van een folkloristisch optreden, te midden van charmante
landschappen met een zucht naar vervlogen tijden. De folklore traditie wordt zorgvuldig
onderhouden en doorgegeven van de ene generatie op de andere. De verkeersvrije oude stad van
Dubrovnik is uniek door zijn pleinen met marmeren straten, steile straatjes, grote huizen, kerken en
kloosters, paleizen, fonteinen en musea. We krijgen een rondleiding in de stad en nadien rest er nog
wat vrije tijd om op eigen houtje een musea of kerk te bezoeken of te wandelen op de vestingmuren.
Deze vestingmuren zijn het symbool van de stad en bieden een geweldig uitzicht. Ze zijn ongeveer 2
km lang en tot 6 m dik.
DAG 8 - HERCEG NOVI – TIVAT – BRUSSEL:
Na een boeiende en gevarieerde reis, transfer naar de luchthaven van Tivat voor de terugvlucht naar
Zaventem. Aansluitend transfer met de autocar naar Eine.

Prijs: 1570 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer in dubbel: 230 €
Toeslag kamer zeezijde: 50 € per persoon
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Alle vermelde toegangsgelden en bezoeken

Opmerking:
•

Het hotel voorziet in eenvoudige maar kwalitatieve maaltijden
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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