Dubrovnik i Kroatia og Montenegro
8 dagers tur
Opplev Adriaterhavets perle Dubrovnik og storslått natur i Montenegro
Kroatia er et typisk middelhavsland, sol og strand, øyer og vann - livsnyternes land. Der «Jutri» (i morgen) er et
viktig ord for å bekjempe stress og mas. Her leves livet i et rolig tempo som er bra for folkehelsen og kroatene er mer
opptatt av fremtiden enn fortiden men deler gjerne tradisjoner og flott natur med turistene. Her kan de skryte av å ha
flest solskinnstimer i Europa og den skinner nesten alltid fra april til november. Den vakre og godt bevarte festningsbyen Dubrovnik er Kroatias mest berømte og besøkte by og kom på UNESCOs liste allerede i 1979. Dubrovnik har
en hyggelig gamleby, en flott bymur fra middelalderen, flere palasser og klostre.
Montenegro har en vakker riviera ved Adriaterhavets kyst med flotte bademuligheter i klart turkist vann, storslått
natur og høye fjell. Den vakre Kotor-bukta kan minne om norske fjorder og Italias Gardasjøen samt at man kan få
følelsen av å kjøre langs Amalfi-kysten. I tillegg finner vi flere Unesco-vernede gamlebyer. Montenegrinerne ønsker
turistene hjertelig velkommen og tar godt hånd om oss. De har i tillegg et godt lokalt kjøkken og det er fortsatt lave
priser på mat og drikke.

Pris til forespørsel fra kontoret.

Prisen inkluderer:
Transport:
•
Busstransport med Team Tour fra Oslo til Gardermoen t/r.
•
Flybilletter Norwegian Gardermoen - Dubrovnik t/r.
•
Transfer fra flyplass til Dubrovnik t/r.
•
Komfortabel turbuss på utfluktene i følge programmet.
Overnatting:
•
2 overnattinger på 4-stjerners hotell i Dubrovnik.
•
5 netter på 4-stjerners hotel i Becici, Montenegro.
Måltider:
•
7 frokoster, 2 lunsjer og 7 middager.
Utflukter:
•
Byvandring med lokalguide i Dubrovnik.
•
Utflukt med båt til Elafitiøyene inkl. lunsj og vin.
•
Vinsmaking på Crvik - Vinogradi i Vinarija .
•
Sightseeing i Montenegro.
•
Utflukt til Cetinje.
•
Inngang til King Nikolas Castle i Cetinje.
•
Utflukt til Skadar-sjøen.
•
Utflukt til Kotor med besøk i katedralen Triphun.
Annet:
•
Svensk/engelsk talende lokalguide med på alle utfluktene.
•
Reiseleder fra Team Tour.

Dag 1: Drammen - Dubrovnik.

Avreise med Team Tour fra Drammen kl. 06:30 til Gardermoen.
Vi har avreise med Norwegian kl. 09:40 med ankomst Dubrovnik
kl. 12:35. På flyplassen blir vi hentet i turbuss og kjørt til vårt hyggelige hotell som ligger på den idylliske og fredelige Babin Kukhalvøya som er omgitt av sjøen og flotte strender. Hotellet er nyrenovert og tilbyr en velværeavdeling, et vakkert hageanlegg og
svømmebasseng inne og ute. Middag på hotellet.

Dag 5: Cetinje og King Nikolas Castle.

Vi skal ta en dagstur til Cetinje som er Montenegros kongeby.
Kongeriket Montenegro ble proklamert av Knjaz Nikola her i
1910. Det varte ikke lenge før kongeriket Serbia og Montenegro gikk sammen for å bli et jugoslavisk kongerike sammen
med de tidligere Habsburgområdene. I Cetinje får vi en
omvisning i Kong Nikolas Palass som i mer enn 50 år har
tilhørt den montegrinske kongefamilie og som nå er en del av
Nasjonalmuseet i Montenegro. Her kan vi blant annet se
kronjuvelene i tillegg får vi en omvisning i den kongelige
hagen. Lunsj i Cetinje. Middag på hotellet.

Dag 6: Skadarsjøen.

I dag drar vi på oppdagelsesferd innover i landet. Turen går
over fjellet til klosteret Brceli som heldigvis er vakrere å se på
enn det er enkelt å uttale. Vi fortsetter utflukten med båt på
Skadarsjøen hvor små fiskelandsbyer blander seg med den
vakre naturen langs kysten. Vi seiler nedover den lille elva
Rijeka Crnojevica til fiskelandsbyen av samme navn.
Middag på hotellet.

Dag 2: Dubrovnik

Etter frokost henter bussen oss og vi drar til den sjarmerende og
bilfrie gamlebyen i Dubrovnik hvor vi møter lokalguiden og blir
med på en byvandring. Her får vi se de viktigste severdighetene
som bl.a. bymurene som ble oppført på 1200-tallet som skulle
forsvare byen mot invasjoner og hvor vi har en nydelig utsikt over
Adriaterhavet, den vakre barokk kirken St. Balsius, Fransiskanerklosteret, Sponza-palasset og Dubrovnik katedral.
Ettermiddagen har vi på egenhånd. Middag på hotellet.

Dag 3: Elafitiøyene.

Turen i dag starter med en busstur til havnen Gruz. Her skal vi gå
ombord i båten og turen går til Elafitiøyene som ligger nordvest
for Dubrovnik og som er en øygruppe i Adriaterhavet. Denne øygruppen var adelens sommerresidens og består totalt av 13 øyer.
De 3 største øyene Sipan, Lopud og Kolocep er bebodde hele året
og de skal vi besøke og utforske nærmere. Det blir servert lunsj
inkl. vin på båten. Middag på hotellet.

Dag 4: Dubrovnik - Becici i Montenegro.

I dag skal vi sette kursen mot Montenegro og kjøretiden er
beregnet til ca. 3,5 time. Underveis stopper vi på vingården Crvik
i Vinarija hvor de produserer kvalitetsvin. Her får vi en omvisning
og det blir vinsmaking. Turen fortsetter videre og på grensen til
Montenegro møter lokalguiden oss og det blir sightseeing frem til
hotellet vårt i Becici hvor vi skal bo. Becici er en småby og har en
av de mest berømte og beste strandlinjer i Europa, og ligger
vakkert til i en nydelig bukt adskilt fra byen Budva med ei halvøy.
I åssiden bak bebyggelsen ligger en ortodoks kirke i et landskap
av sypresser og planter som er typiske for en middelhavsvegetasjon. Middag på hotellet.

Dag 7: Kotor.

I dag går turen til Kotor som er en vakker historisk by
beliggende i den maleriske Kotor-bukten. Her i den innerste
delen av fjorden er landskapet vakkert med høye fjell som
stiger opp fra havet og frodig vegetasjon langs vannkanten.
Kotor-området ble oppført på Unescos liste i 1979 på grunn av
naturen, arkitekturen og kulturarven som er knyttet blant annet
til Venezias sterke posisjon som handels - og sjøfartsby i
Middelhavet. Store deler av Kotor er bilfritt og vi tar en guidet
vandretur i den koselige gamlebyen som er tydelig preget av
middelalderen med smale smug på kryss og tvers og vi besøker
katedralen Triphun. Middag på hotellet.

Dag 8: Montenegro - Drammen.

I dag skal vi forlate Montenegro krysser grensen til
Kroatia og til flyplassen i Dubrovnik. Vi har flyavgang med
Norwegian kl. 13:15 og ankomst Gardermoen kl. 16:15. På
flyplassen venter Team Tour på oss og kjører oss tilbake til
Drammen.

