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€ 1775 Kroatië & Montenegro  

Zondag 5 augustus tot 12 augustus 2018 | 8 dagen 

• UNESCO parel Dubrovnik met gezellige pleinen 
• Budva gekend voor zijn mooie natuur en rijke cultuur 
• Bezoek aan Kotor, één van de mooiste baaien ter wereld 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

We combineren twee bruisende bestemmingen: Kroatië &  
Montenegro. Kroatië met zijn smaragdgroene en blauwe Adriatische 
Zee, paradijselijke baaien en honderden ongerepte eilanden,  
een wonder der natuur. We verblijven in de prachtige middeleeuwse 
stad Dubrovnik met heel wat bezienswaardigheden: de oude  
omwallingen, talrijke musea, kloosters en kerken en de oudste  
synagoge van Europa. 
 
Verder naar Montenegro met bezoek aan Budva, ook wel de het  
Adriatische Monaco genoemd. Het staat gekend voor zijn mooie  
natuur en rijke cultuur. Het centrum van Budva staat vol historische 
gebouwen, iconische kerken, cafés en winkels met artisanale  
souvenirs. 
 
Ook een bezoek aan de Baai van Kotor mag niet ontbreken! Het wordt 
gerekend tot de mooiste baaien van de wereld, maar het lijkt eigenlijk 
meer op een fjord.  
 
Ontdek samen met ons de geheimen van deze mooie landen aan de 
Adriatische kust.  
 
 

 

in dubbel € 1825 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 15s personen (max 25 per-
sonen). Vermelde prijzen zijn richtprijzen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Be-
houdens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verho-
ging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toe-
ristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma wor-
den aangepast.  

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (half pension) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Niet vermelde maaltijden   Toeslagen: 
- Reis– en annulatieverzekering  - Transfert vanuit Lochristi 
- Persoonlijke uitgaven       naar Zaventem: € 30 p.p.  
 

€ 480 Suppl. in single 
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-€ 50 p.p. 
De eerste 5 boekingen: 



Kroatië & Montenegro  

Vrijdag 5 augustus tot 12 augustus 2018 | 8 dagen 

Dag 1: Brussel—Dubrovnik (A) 
Vlucht vanuit Zaventem naar Dubrovnik. Eerste verkenning 
van de stad. Avondmaal en overnachting in 4*hotel Adria of 
gelijkwaardig . 
 
Dag 2: Dubrovnik (O-A) 
Dubrovnik, één van de mooiste vestingwerken ter wereld en 
dé toeristische trekpleister van Dalmatië. De stad heeft alle 
troeven: een waardevolle middeleeuwse en renaissancearchi-
tectuur in de binnenstad, prachtige tuinen en sfeervolle plei-
nen, stenen trappen en smalle straatjes. We trekken de ganse 
dag uit om deze unieke stad te verkennen met oa. de barokke 
kathedraal, de Sefardische synagoge, het Sponza en het Recto-
renpaleis. Een wandeling over de 25m hoge stadsmuren geeft 
ons een uniek overzicht over de stad en haar omgeving. Met 
de kabellift gaan we naar de berg Srd vanwaar we een zicht 
hebben op de terracotta daken en de azuurblauwe zee. 
Avondmaal en overnachting in 4*hotel Adria of gelijkwaardig    
 
Dag 3: Dubrovnik - Ston - Peljesac - Dubrovnik (O-A) 
Ston was jaren de noordelijkste verdedigingspoort van de 
republiek Ragusa (Dubrovnik), de belangrijkste plaats na de 
hoofdstad. Het is bekend voor de uiterst lekkere mosselen en 
oesters. Vrije lunch in Mali Ston. Ston is ook de toegangspoort 
tot het schiereiland Peljesac, het op één na grootste schierei-
land van Kroatië en befaamd voor zijn excellente rode wijnen, 
het ‘rode goud’. We rijden tot Orebic, de belangrijkste bad-
plaats van het schiereiland. De prachtige 19de eeuws kapi-
teinshuizen zijn getuige van de bloeiperiode van de handel 
over de Adriatische Zee. Tijd om even te genieten van de ech-
te mediterrane sfeer. Daarna keren we terug naar Dubrovnik. 
Avondmaal en overnachting in 4* hotel. 
 
Dag 4: Dubrovnik - Cavtat - Cilipi - Budva (O-A) 
Na het ontbijt verlaten we Dubrovnik en rijden naar Cavtat, de 
voormalige Griekse kolonie Epidaurus. We maken er een wan-
deling door de historische binnenstad met bezoek aan de St. 
Nicholas kerk en het kerkhof. Verder ook naar het geboorte-
huis van de schilder Kuca Bukovac en het mausoleum van de 
familie Racìc. We sluiten af met een wandeling op de zeepro-
menade waar vrije tijd voorzien is voor lunch (eigen rekening). 
Verder tot Budva met nog een stop in Cilipi. We verlaten Kroa-
tië en rijden verder naar Budva. Avondmaal en overnachting in 
hotel 4* hotel Tara of gelijkwaardig.  
 
Dag 5: Budva en Sveti Stefan (O-A) 
Budva is één van de oudste stadjes aan de Adriatische kust. 
Tijdens de zomer verandert de stad in een openluchttheater 
met tal van lokale en internationale activiteiten, shows en een 
festival. In de voormiddag maken we een wandeling door het 

historisch centrum. Vrije tijd in het stadje en vrije lunch. Na de 
middag maken we een wandeling langs het exclusieve en schil-
derachtige, door de zee omgeven, hoteleilandje Sveti Stefan. 
Dit kleine schiereiland met zijn twee stranden is vandaag ver-
bonden met het vasteland door een lange zandtong en dankt 
zijn naam aan één van zijn kerkjes. Het eiland is geprivatiseerd 
en er staat één van de meest exclusieve hotels ter wereld. 
Avondmaal en overnachting in hotel 4* hotel Tara of gelijk-
waardig.  
 
Dag 6: Kotor en de Baai van Kotor (O-A) 
De Baai van Kotor is één van de 10 mooiste baaien ter wereld 
en wordt ook het meest zuidelijke fjord van Europa genoemd. 
In de voormiddag verkennen we het ommuurde stadje, Unes-
co wereldergoed, met oa. de toegangspoort en zijn geschiede-
nis, de kathedraal van St. Tryphon, … . Vrije tijd in het stadje 
en vrije lunch. In de namiddag maken we een rondrit rond 
deze baai met als afsluiter een bezoek aan Perast met zijn 2 
kleine eilandjes. Terug naar Kotor en avondmaal en overnach-
ting in kwalitatief 4*hotel. 
 
Dag 7: Cetinje en het Nationaal Park van Lovcen (O-A) 
Cetinje is de voormalige hoofdstad van Montenegro.  
We bezoeken er het oude centrum van het stadje en de Lipa 
Cave. Vrije tijd in het stadje en vrije lunch. In de namiddag 
rijden we door naar Lovcen. Het herbergt één van de belang-
rijkste monumenten, het mausoleum van Njegos met sculptu-
ren van de befaamde Kroatische beeldhouwer Ivan Mestrovic. 
Terug naar Kotor en avondmaal en overnachting in kwalitatief 
4*hotel. 
 
Dag 8: Kotor - Dubrovnik - Brussel 
Terugrit naar Dubrovnik, ongeveer 2 uur rijden.  
In de late namiddag vlucht naar Brussel. 
 
 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 
 
De vermelde hotels zijn steeds onder voorbehoud en kunnen  
vervangen worden door een gelijkwaardig alternatief. 
 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:    
T 09 395 06 06| info@alleenreizenden.be 


