
 

Schud de winterkou van u  

af en reis met ons mee naar       
                                                                      

 
                       Een land vol verrassingen! 
 

 

 

Met plezier bieden wij u een ontspannen vakantie aan, vol beleving, natuur, cultuur en 

heerlijk eten en drinken.  

 
Een vliegreis met lokaal busvervoer tijdens de excursies en verblijf in één hotel, speciaal 

door Novi Travel (Montenegro Reizen) georganiseerd voor de Vrouwen van Nu.  

 

 

Reisprogramma zondag 3 t/m zondag 10 juni 2018 
 
Dag 1 aankomst en transfer                       

 

Vanaf vliegveld Rotterdam The Hague Airport vliegen we in de namiddag met Transavia 

naar Dubrovnik. Per transfer wordt u in ca. 45 minuten naar het hotel gebracht. In de 
bus stelt de ervaren Nederlandstalige reisleider zich aan u voor en laat u kennismaken 

met de omgeving.  

We gaan naar ons mooie hotel Palmon Bay & Spa **** in Igalo, waar we de hele 

vakantie zullen verblijven. Na het inchecken, genieten we van een gezamenlijk diner in 
het hotel. Tijdens het diner zal de reisleider ons het programma van de komende week 

presenteren. U hebt daarbij de gelegenheid om vragen te stellen.  

 

    
 

 

Dag 2 Herceg Novi te land en ter zee  

 

In de ochtend gaan we het historische centrum van Herceg Novi bezoeken. De bijnaam 

van Herceg Novi is “grad skalina”, de stad van trappen. Daarom beginnen we bovenaan 

bij het fort Kanli Kula, en dalen via de lokale versmarkt en klokketoren Sat Kula, het 
plein Belavista naar de stadshaven Skver. Daar is ruimte voor wat vrije tijd om een kopje 

koffie te drinken of een broodje te eten.  

 



     
 

Het tweede deel van de dag staat in het teken van de rivièra van Herceg Novi vanaf het 

water. Op de boot wordt u voorzien van een drankje. We varen via de golf van Topla, 
naar de ingang van de Baai van Kotor, langs schiereiland Prevlaka, het eiland Mamula, 

vissersdorp Rose, Kumbor, en dan langs de kust terug naar het hotel. Diner. 

 

     
 

Dag 3 Nationaal Park Durmitor – Tara Canyon (Unesco)  
   

Vandaag staat in het teken van de diepste canyon van Europa en nationaal park Durmitor 

in het hoge noorden van Montenegro! U hebt Montenegro niet gezien als u niet in dit 

park bent geweest. Deze dag is dan ook anders dan de andere dagen van onze vakantie. 
Maar…… o zo de moeite waard. Omdat we tijdig moeten vertrekken ontbijten we niet in 

het hotel, maar onderweg op een bijzondere locatie aan een klein riviertje. 

 

Via een prachtig berglandschap rijden we naar noordwest Montenegro. We maken een 
korte stop voor het nemen van panorama foto’s boven de Baai van Risan, en halverwege 

maken we een ontbijtstop bij Riverside in Niksic, een klein restaurantje met tuin aan een  

riviertje. 

Na deze pauze rijden we door naar de Tara Canyon die wel tot 1.300m diep is. Deze 

canyon is onderdeel van nationaal park Durmitor. Dit park is al sinds 1980 betiteld als 
Unesco werelderfgoed en omvat onder andere hoge bergen (tot 2.523m), prachtige 

bergmeren, dichte naaldbossen en de diepste canyon van Europa. Bij de beroemde Tara-

brug tijd voor een foto-stop. 

   

Na deze onderbreking rijden we door naar het hart van nationaal park Durmitor, het 

bergdorpje Zabljak. Na een welverdiende lunch met lokale specialiteiten bezoeken we 

Crno Jezero (Zwarte Meer). Hier voldoende de tijd om langs (een deel van) het meer te 

wandelen. Onvergetelijk! 



   

In de namiddag rijden we terug naar het hotel. Diner in het hotel. 

 

Dag 4 Trebinje – over de grens                       

   

Na een intensieve dag doen we het vandaag wat rustiger aan. We vertrekken om 08:30 
uur naar de buren in Bosnië. We kunnen middeleeuwse kloosters bezoeken, het 

historische stadscentrum van Trebinje waar drie geloven elkaar groeten: het orthodox en 

katholiek christelijke geloof, en de islam, maar misschien is de lokale versmarkt wel het 

gezelligste. U heeft van circa 11:30 tot circa 13 uur vrije tijd om zelf in deze stad te 
wandelen.  

 

   
 
Circa 14:00 uur zijn we terug in Igalo en kunnen we heerlijk genieten van de 

zwembaden, strand, wellness, of eventueel van massages (tegen betaling). Of wat dacht 

u van een kopje koffie op het dakterras van het hotel? U kunt eventueel ook zelfstandig 

het huis van Tito (president en maarschalk van Joegoslavië) bezoeken dat op loopafstand 

van het hotel staat. Diner in het hotel. 
 

   
 



Dag 5 Nationaal park Skadarmeer –wijnproeverij - Virpazar en Rijeka Crnojevica                       

                                                                                    

Via de prachtige kust rijden we richting nationaal park Skadarmeer, dat tevens het 

grootste meer van de Balkan is. Onderweg maken we nog een foto-stop boven Sveti 

Stefan. Voordat we bij het meer op de boot stappen genieten we van een heerlijke 
wijnproeverij bij een lokale wijnboer. 

We maken een prachtige boottocht over het meer en door de meanders. Misschien 

spotten we nog pelikanen, of een van de vele andere vogelsoorten!   

 

   
 

 
 

Na de boottocht genieten we van een welverdiende warme maaltijd bij Rijeka Crnojevica 

waar de bus weer op ons wacht! 
 

Dag 6 Mini-Montenegro tour 

 

De naam van deze excursie geeft al aan waar het om gaat: een samenvatting van 

Montenegro.  

 
Via een kustroute beginnen we aan een klim omhoog. Via een flink aantal 

haarspeldbochten en wisselende flora, komen we aan op een van de mooiste 

panoramaplekken die u nooit meer zult vergeten. Om de verrassing compleet te maken 

schrijven wij er nu niet te veel over en laten u geen foto’s zien…… 
 

Daarna komen we aan in het bergdorpje Njegusi. Voor de Montenegrijnen een 

belangrijke plaats, aangezien Njegusi het geboortedorp is van het geslacht Petrovic 

(koninklijke familie), én omdat uit deze plaats de bekendste Montenegrijnse specialiteiten 
komen: Njeguski prsut (gerookte ham) en kaas. Hier genieten wij van een heerlijke 

culinaire pauze (inbegrepen). 

 



   
 

We reizen verder door nationaal park Lovcen en gaan naar Cetinje, het hart van Stara 
Crna Gora (oud Montenegro). Cetinje is een bijzondere stad. Ooit hoofdstad van het 

koninkrijk Montenegro en zetel van de Petrovic dynastie. In de gloriedagen van Koning 

Nikola had Cetinje zelfs 15 ambassades van belangrijke landen, terwijl de hoofdstad nog 

geen 10.000 inwoners telde. Hoe Koning Nikola dat voor elkaar kreeg, komen jullie 

vandaag te weten. Wij bezoeken het Koning Nikola museum en wandelen door de stad 
om de sfeer te proeven. 

 

 
 
Na deze cultureel-historische pauze gaan we terug naar de kust. We maken een 

wandeling door het oude centrum van het pittoreske stadje Budva. Diner in het hotel.   

 

    



Dag 7 Baai van Kotor tour                     

 

Last but not least! Vandaag staat in het teken van de Baai van Kotor, werelderfgoed 

Unesco. We beginnen met een bezoek aan Tivat (Porto Montenegro): ooit het lelijke 

eendje van de baai, inmiddels een hotspot voor de rich and famous. 
 

   
 
De tour gaat verder naar de indrukwekkende Baai van Kotor, waar we in het 

gelijknamige stadje een wandeling maken.  

 

 

      
 

Na Kotor gaan we naar Perast, dat we natuurlijk ook moeten bezoeken. Per boot 

bezoeken we zelfs het eiland Lady of the Rock, een bijzonder museum / kerkje. 
 

     
 

  



Deze dag, en de bijzondere reis, sluiten we af met een gezamenlijk privé afscheidsdiner 

op het landgoed van een Montenegrijnse familie met een traditionele molen. Na een 

korte uitleg over de geschiedenis en werking van de molen, worden we door dit gastvrije 

gezin in de watten gelegd met huisgemaakte specialiteiten. 

 

 
 

 
   

Dag 8 vertrek                       

 

 
Uitchecken. Is de reis voorbij? Nee! U krijgt van 

ons een extra bezoek aan de oude stad 

Dubrovnik* aangeboden. ‘s Morgens tijd om nog 

wat te shoppen in Montenegro en na de  middag 
gaan we naar Kroatië, Dubrovnik, Unesco 

werelderfgoed. Ter plaatse is het mogelijk om een 

begeleide stadswandeling te boeken. Bagage blijft 

in de bus.  De terugvlucht is vroeg in de avond… 

 
Transfer naar de luchthaven.  

 

 

 
 

 
 

© foto’s: Novi Travel (Montenegro reizen) 

 
*Programma onder voorbehoud van wijzigingen.  

 
Prijs: € 1.195,-  p.p. bij minimaal 20 deelnemers en een gedeelde 2pk, toeslag 1 

pk € 175,-- Verblijf in hotel Palmon Bay & Spa 4* in het gezellige centrum van 

Igalo. Op basis van half pension.  Ervaren Nederlandssprekende 

reisbegeleiding. 2 x (warme) lunch en wijnproeverij tijdens excursies volgens 
het programma, fooien en reünie. We vliegen met Transavia naar Dubrovnik. 1 

stuk ruimbagage 15 kg en 1 stuk handbagage 10 kg. p.p. 

 

U kunt zich opgeven bij:  
Riet van der Werff, tel. 06 40019872, email: rietvanderwerff16@gmail.com 

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