
Schud de winterkou van u  

af en reis met ons mee naar   
     

   
                Een land vol verrassingen! 
 
 

Met plezier bieden wij u van 3 t/m 10 juni 2018 een ontspannen vakantie aan vol 
beleving, natuur, cultuur en heerlijk eten en drinken. Wij verblijven in één hotel. 

 

Een vliegreis met lokaal busvervoer tijdens de excursies, speciaal door Novi Travel (Montenegro Reizen) 

georganiseerd voor de Vrouwen van Nu.  

 

Montenegro is een prachtig land met 

in juni een heerlijke temperatuur 

(ca. 26⁰) Het programma is zeer 
gevarieerd. U maakt kennis met de 

rijke cultuur en geschiedenis van het 

land  door het bezoeken van  

historische steden, bijzondere musea 
en kloosters op unieke plaatsen en 

niet te vergeten maken we kennis  

met het dagelijkse  leven op  

gezellige marktjes.  We raken onder 

de indruk van de wilde schoonheid 
van de natuur. Tijdens een excursie  

naar het Nationale Park Durmitor 

zien we  de diepste canyon van Europa en de beroemde Tara brug. Een boottocht  over 

het Skadarmeer en de verrassende Mini Montenegro tour zullen onvergetelijke indrukken 
achterlaten. We gaan nog even de grens over naar Trebinje en,  ivm de avondvlucht, 

hebben we  een extra laatste dag en kunnen we Dubrovnik nog meepakken. Teveel en te 

mooi om hier allemaal op te noemen. We 

sluiten onze vakantie af met een 
afscheidsdiner op een zeer bijzondere, unieke 

en onvergetelijke locatie…..(meer vertellen we 

daar nu niet over)… 

We verblijven in het  4* hotel  Palmon Bay & 
Spa in Igalo, met een eigen binnen en buiten 

zwembad, wellness voorzieningen en 

schitterend gelegen aan de baai van Kotor, 

met een eigen zandstrand, pal aan de 6km 

lange wandelboulevard, met talloze winkeltjes, 
en terrasjes.                                                     ©foto’s: Novi Travel (Montenegroreizen) 

 
Het volledige reisprogramma vindt u op de website van de VvNu, reiscommissie Zuid-Holland  

 

prijs: € 1195,-  p.p. bij minimaal 20 deelnemers en een gedeelde 2pk, toeslag 1 pk  

€ 175,--  Verblijf in hotel Palmon Bay & Spa in Igalo op basis van half pension. Ervaren 

Nederlands sprekende reisbegeleiding. 2 x (warme) lunch tijdens excursies, fooien en 

reünie. We vliegen vanaf airport Rotterdam met Transavia naar Dubrovnik. 1 stuk 
ruimbagage 15 kg en 1 stuk handbagage 10 kg. p.p. 

U kunt zich tot 1 maart 2018 opgeven bij:  

Riet van der Werff,      tel.06 40019872, email: rietvanderwerff16@gmail.com 

of bij Rini van der Wel, tel.010-2100062, email: cjvdwel@icloud.com 
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