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DAG 1 : BRUSSEL-TIVAT 

Verwelkoming door de Nederlandstalige begeleider 
op de luchthaven van Brussel. Vertrek met Brussels 
Airlines naar Tivat, de nationale luchthaven van Mon-
tenegro. Aankomst op de luchthaven en transfer naar 
Budva naar het mooie vier sterren hotel Tara.  
Check-in. Vrije tijd en avondmaal.

DAG 2 : SVETI ILLJA 

Na het ontbijt verkennen we het hinterland van Budva 
en ontdekken enkele verlaten dorpjes en wandelen 
we door de imposante natuur boven Budva. Op de 
koop toe krijgen we een subliem uitzicht op de baai 
van Kotor en Tivat. Via de dorpjes Sveti Ilja en Gornja 
Lastva dalen we terug naar de start van de wandeling.

DAG 3 : SKUTARI MEER

Na het ontbijt brengt de wandelbus ons naar het zui-
den van Montenegro in de buurt van de havenstad Bar. 
Via het Rumija gebergte wandelen we naar het Skutari 
meer, het grootste meer van de Balkan vormt een na-
tuurlijke grens met Albanië.

DAG 4 : BUDVA 

Vrije tijd in Budva om dit stadje zelf te bezoeken of 
gewoonweg te genieten van een drankje aan het 
zwembad.

DAG 5 : SVETI STEFAN

Hoog boven de kust tussen Sveti Stefan en Petrovac 
wandelen we door het Pastrovacka gebergte gekend 
voor zijn vele orthodoxe kloosters. Onderweg genieten 
we opnieuw van heerlijke vergezichten over de Adria-
tische kust.

DAG 6 : KOTOR

Na het ontbijt richten we onze blik op de baai van 
Kotor, de parel van de Montenegrijnse kust. We wan-
delen door het tweeduizend jaar oude stadje Kotor 
en van daaruit wandelen we naar de St Ivan vesting 
boven Kotor met adembenemend uitzicht over de baai. 
In de namddag nog voldoende tijd om te kuieren in het 
stadje zelf.

DAG 7 : BUDVA 

Vrije tijd in het hotel om te ontspannen of een laatste 
facultatieve excursie te ondernemen.

DAG 8 : TIVAT - BRUSSEL 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht 
terug met Brussels Airlines naar Brussel. 

PAKKETCODE : PTIV01 CATALOOG : SNS DIST

DE PAREL AAN DE ADRIATISCHE ZEE 

WANDELVAKANTIE  
MONTENEGRO

8 DAGEN - 7 NACHTEN | VAN 20 SEPT TOT 27 SEPT 2018

INBEGREPEN 
•  Internationale vluchten met Brussels Airlines 

vanuit Brussel

•  Tweetalige reisbegeleider vanuit Brussel

•  Nederlandstalige en Engestalige lokale 

wandelgids tijdens de wandelingen

•  7 nachten verblijf in half pension

•  Transfers heen en terug van de luchthaven van 

Tivat naar het hotel en terug

•  4 wandelingen onder professionele 

begeleiding inclusief wandelbus 

naar de start van de wandelingen

  

NIET INBEGREPEN 
•  Middagmaaltijden tijdens de wandelingen

•  Eventuele excursies tijdens de vrije 

dagen - persoonlijke uitgaven, lokale 

toeristenbelastingen en verzekeringen

OPMERKING 
•  De rondreis is gegarandeerd vanaf 15 

deelnemers

•  We raden aan om enkelhoge wandelschoenen 

te voorzien

•  De wandelingen duren 2 à 4 uur met 100 à 300 

hoogtemeter

EXTRA INFO
Een normale basisconditie volstaat om van deze 

mooie reis te genieten

REISDOCUMENTEN  
& FORMALITEITEN
Een geldige identiteitskaart, tot 6 maand na 

terugreis, is vereist

VERBLIJFSINFO
HOTEL TARA

Hotel gelegen op 2km van Budva in de buurt van 
bars, restaurants en winkeltjes. De maaltijden in 
buffetvorm zijn inclusief wijn, water, fruitsap en 
thee.

TROEVEN
>   4 professioneel begeleide wandelingen inclusief 

Nederlandstalige en Engelstalige wandelgids

>   Wandelen door één van de mooiste landen van 

de balkan

>   Centraal gelegen hotel op wandelafstand van 

Budva

VANAF  

€ 830

VERTREK 2 PERS. (A2B) 1 PERS. (A1B)

20 SEP. 18 € 830 € 975


