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Vakantie Igalo in 
Montenegro  



Dag 1. Vakantiereis naar Montenegro 

Vluchtgegevens Transavia- Zondag 3 juni 2018- Vluchtnr. HV5007- vertrek 17 
uur-    the Hague Airport Rotterdam- aankomst Dubrovnik 19.20 uur.     

                           !                

Alles in de koffer, niets vergeten, paspoort bij de hand, deur op slot, het is tijd 
om van huis te vertrekken, 14 uur moeten we op de luchthaven aanwezig zijn. 

We namen ruim de tijd voor de rit  om eventuele hindernissen onderweg aan te 
kunnen maar….het weer was mooi, de weg was rustig en voor dat we het wisten 
waren we bij het vliegveld, veel te vroeg! 

Tot onze verbazing waren we toch niet de eersten die zich meldden bij Riet en 
Rini.  We vonden hen in de hall van het vliegveld tussen de koffers en 
reisgenoten die zich al hadden aangemeld.  In ruil voor een kruisje achter je 
naam op de presentielijst  kreeg je een naamkaartje om anderen te laten zien 
wie je was, we reisden op een  groepsticket, wat handig allemaal. Er was tijd 
genoeg om even op de luchthaven rond te snuffelen en het verschil met Schiphol 
te maken. Tijdens de de wandeling  maakten we kennis met verschillende 
reisgenoten, in sommige gevallen kenden de mensen elkaar al van reizen die ze  
eerder met elkaar hadden gemaakt  en waren de ontmoetingen heel 
vriendschappelijk. Het mooie weer en het buiten terras waren heel uitnodigend 
om daar nog even te vertoeven en wat te drinken om ondertussen het gaan en 
komen van verschillende vliegtuigen gadeslaan. 

Tijd om ingecheckt. Allemaal terug naar de hall waar Rini en Riet de wacht 
hadden gehouden bij onze koffers. Ieder ging met z’n eigen bagage en het 
paspoort in de aanslag  richting de balie waar we moesten inchecken. Lang leve 
de techniek, het gaat gelukkig snel. De pas wordt gescand het beeldscherm 
geeft aan of de reis en de persoon overeen komen, koffer op de band om te 
wegen en, als alles goed is, nog een “prettige reis” gewenst!                                                                                                                                                                                                                        

Als alles goed is!  Bij één van de reizigers  kwam de naam van het paspoort 
niet overeen met de naam in de reispapieren en dan word je aan de kant gezet. 
(Helaas ging het om ondergetekende) Transavia bleek de 
naamsverbastering op zijn geweten te hebben. We moesten naar 
het kantoor van de Transavia om het daar te laten corrigeren. Het 
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geeft gedoe en maakt je nerveus maar het kwam goed. 

Daarna ga  je met je paspoort en instapkaart, bagage en je hele lijf nog door de 
douanen en detectie poortjes.  Als alles klopt en er niets meer 
meer piept, mag je in Rotterdam doorlopen naar het vliegtuig en dan 
begint echt je reis. 

Zoals gebruikelijk is er een warm welkom aan boord van het 
vliegtuig door de steward(essen) De stoelnummers stonden op de 
instapkaart, ons gezelschap zat verdeeld in het toestel.  De reis verliep met de 
gebruikelijke rituelen aan boord en de aankomsttijd in Dubrovnik was precies 
zoals verwacht werd. Het is altijd spannend om met een vliegtuig aan te komen 
in een ander land. Iedereen rekt en gluurt om door de raampjes vanuit de lucht 
iets van het land te kunnen waarnemen en zit gespannen in zijn tuigje tot het 
vliegtuig de grond heeft geraakt. Na de veilige landing van het vliegtuig werden 
we met een taxibusje naar de aankomsthal van het vliegtuig gereden. Natuurlijk 
moesten we weer door de douanen en vervolgens naar de bagageband voor 
onze koffer.                                                        Buiten het vliegveld stond er 
een bus met gids op ons te wachten. De reisleider Ilja stelde zich aan ons voor 
en maakte beknopt duidelijk wat ons de komende week te wachten stond. We 
reden vanuit Dubrovnik/Bosnië naar ons hotel in Igalo/Montenegro, een goed 
uur rijden maar een grenscontrole was onvermijdelijk.       

Aangekomen in ons hotel 
meldden we ons bij de balie. 

De kamers werden ingedeeld, 
de bagage werd in een 
zijkamertje in bewaring 
gegeven en wij begaven ons 
snel naar de eetzaal waar ons 
een heerlijk buffet wachtte. Voldaan van het eten en moe van de reis zochten we 
met onze bagage de weg door het hotel naar onze kamers in afwachting wat het 
mooie hotel en de komende vakantieweek ons zou gaan brengen. 

  Ineke Groen in ’t Woud 
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Dag 2. 4 juni Herceg Novi te land en ter zee  

In de ochtend bezochten we het historische centrum van Herceg Novi. 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 klokkentoren 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. Waar we na al die trappen ook 
zeker aan toe waren 

   
   
Het tweede deel van de dag stond in 
het teken van de Riviera van Herceg 
Novi vanaf het water.  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. Hier wacht een uitgebreid diner. 
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 DAG 3. 5 juni Tara Canyon 
  
Heel vroeg op, om 5 uur, en na een klein snel ontbijtje vertrokken wij om 6 uur 

met de bus. 
Na een prachtige tocht met 
een fotostop bij een 
stuwmeer kwamen we bij 
River Side in Niksic, waar we 
buiten gingen ontbijten. 
Een idyllisch plekje aan een 
riviertje. Het ontbijt was 
uitstekend. 
Toen door naar de Tara 
Canyon waar de bus ons 
afzette over de brug en wij 

teruglopend gelegenheid hadden om mooie foto’s te 
maken. Riet ging als eerste via de Tara Zip Line de 
canyon over. Heel moedig, maar ook aanstekelijk. Er 
volgenden nog een aantal dames. 
Nog heerlijk op een terrasje gezeten en toen  de bus 

weer in naar het 
Zwarte Meer. 
Onderweg ging 
het behoorlijk 
regenen en 
onweren. 
We zijn toen 
maar het 

Bezoekerscentrum ingevlucht. Gelukkig 
klaarde het snel op en konden we de 
wandeling maken naar het Zwarte Meer. 
Onze maag begon toen toch wel te 
knorren. In Zabljak stond de lunch al 
voor ons klaar. Van tevoren hadden we 
opgegeven of we vlees of vis wilden 
eten. 
Om 8 uur waren we terug in het hotel. 
Moe, maar wel onder de indruk van de 
canyon, konden wij nog eten in het 
hotel. 
Het was een hele lange dag. 
Lenny en Ineke 

�5



Dag 4. 6 juni Bosnië 
Na de pittige dag gisteren wat rustiger aan vandaag. We vertrekken naar de 
buren in Bosnië. Ook maken we een tour door de oude stad Trebinje. Vroeger 
was het een vissersdorp, tegenwoordig is het een kuuroord. Topla is het oudste 
administratieve centrum. Het is mooi om overal de bloeiende Oleanders te zien, 
ook de Magnolia’s zijn bijzonder. Tevens groeien er citrusvruchtbomen en olijven. 
De boomgrens stopt rond de 450 meter. Op 15 april 1979 was er een grote 

verwoestende  aardbeving. Skopje herinneren 
we ons allemaal nog wel. We rijden naar 
Herzegovina wat stad van de hertogen 
betekend. 
Na de 2e wereldoorlog was men, zoals zovelen 
in Europa, alles kwijt en moest men vanaf de 
basis op gaan bouwen. In deze omgeving is ook 
veel wijnbouw. Verdeeld langs de 
druivenstokken staan rozenstruiken. Die rozen 
dienen een goed doel. De rozenstruiken zijn 
zeer gevoelig voor bepaalde ziektes die de 
wijdruiven grote schade toe kunnen brengen. 

Zo kan de wijnboer tijdig maatregelen 
nemen om aan ziektebestrijding te doen 
bij de druiven. 
We passeren meerdere grenzen waar 
stipt gecontroleerd wordt. Voor de 
bevolking kost dat soms veel tijd en zij 
zijn er niet blij mee. We passeren een 
drielandenpunt: Montenegro, Bosnië 
Herzegovina en Kroatië. 
In Trebinje is er markt waar 
streekproducten verkocht worden. Zo is 
te zien dat kaas in een schapenhuid 
gebonden zit. 
De burgeroorlog woedde van 1991 tot 
1999 en kostte zeker 100.000 
mensenlevens. Je kunt je nu niet meer voorstellen dat het relatief kort geleden 
is dat daar zo hevig gevochten is en dat ook het  Nederlandse leger en de Marine 
daar waren. 
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Tot slot wil ik een leuk voorval melden. 
Onder de rekening van het hotel staat het woord POTPIS. Ik wees daar enkele 
dames op en we moesten er om lachen. De medewerkers van de receptie 
vroegen waarom wij zo om dat woord moesten lachen. In mijn beste  Engels de 
volgende uitleg gegeven.  Pis is iets dat je op de wc doet en in het verlengde 
daarvan, een pot gebruiken kleine kinderen om zindelijk te worden {potty 
training} De betekenis van het woord potpis heeft te maken met de 
handtekening. 
  
Groeten en bedankt voor de organisatie, ik heb het naar mijn zin gehad, 
Francien Verhoef 

Dag 4 Verslag van woensdag 6 juni s'middags. 

Riet van Bokkem 

Na een relaxte wandeling door 
Trebinje, waar we de Rooms 
Katholieke kerk (dicht), de Moskee, 
eveneens niet open en de Servisch 
Orthodoxe kerk, dit mooie 
gebedshuis was toegankelijk, 
konden bekijken, ging om half drie 
onze tour verder. 
Het Servisch Orthodoxe klooster 
met daarbij een eigen wijn/
brandewijn distilleerderij, maar tevens proeverij was ons doel. 
We passeerden een gedeelte van hun wijngaarden. In totaal is 80 hectare in het 
bezit van het klooster. 
Een snelstromend riviertje slingert tussen de druivenstruiken die .zo nodig, 
gemakkelijk bevloeid kunnen worden.   
Aan het begin  en einde van de rijen wijnstruiken, bloeien rozen. Een mooi 
gezicht. 
In deze streek worden ook rozen gekweekt. Een andere bron van inkomsten zijn 
forellen kwekerijen. 
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De kloosterkerk werd eerst bezocht. Deze bereikten we wandelend door een 
heerlijk geurende bomenrij. 
In de kerk bewonderden we de talloze fresco's en plafond/wand schilderingen. 
De oudste sporen van het kerkje zijn van de vierde eeuw, maar sinds de 
veertiende eeuw is het in deze hoedanigheid;  weliswaar in de laatste honderd 
jaar 
gerestaureerd. 

Nu naar de 
wijnkelder, die 
pas in de 
twintigste eeuw 
ontdekt is. 
De exploitatie 
van de wijnen 
bestaat dertig 
jaar. Permanent 
werken hier zes 
monniken, slecht 
één in bruin 
habijt gezien, en 
vier stagelopers. 
Tijdens de oogst zijn er ongeveer dertig arbeiders actief. 
In de wijnkelder staan tien grote eikenhouten vaten. Het rijpingsproces, van de 
uitstekende rode kloosterwijn is drie jaar. 
Er worden acht soorten wijn/brandewijn gebotteld van vijf verschillende druiven 
rassen. 
De "Vranac"kloosterwijnen worden naar 23 landen geëxporteerd. 

.......Het proeven viel bij ons goed in de smaak!!!..... 

Gereed voor de terugreis. Omdat de airco het liet afweten, een betrekkelijk 
warm tochtje, 
Onderweg zie je borden 
"Loslopende koeien" en jawel 
.....drie koeien rustig 
overstekend en grazend aan 
de kant van de weg. 
Tevens werden nog twee 
maal geiten op de weg 
gesignaleerd. 

Opnieuw de grens over, een 
oponthoud van ongeveer een 
kwartier. 
De gids vertelde dat het 
gemiddelde loon in Bosnië 
rond de 350 euro ligt en in Montenegro rond 500 euro. 
In beide landen zijn de huren van de huizen laag  de ziektekosten, plus alle 
onderwijs en de pensioenopbouw zijn inbegrepen. 

Het was een leerzame dag. Op deze namiddag konden we afkoelen in zee of in 
het zwembad. Heerlijk dat die mogelijkheid bij ons hotel aanwezig is. 
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dag 5. 7 juni 2018. 

Verslag van Greet en Jenny  

We begonnen de dag in een nieuwe bus. De airco van de andere bus had het 
begeven. Rijden in 27 graden met 32 mensen in een bus zonder airco is niet te 
doen.  Vandaar. 

Hier staan we op de pont op weg naar 
het Skardameer.  
Het meer is met een oppervlakte van 
minstens 368 km² het grootste meer 
op de Balkan. De waterstand en 
daarmee de oppervlakte van het meer 
variëren overigens sterk: in dooitijd 
kan het meer groeien tot 540 km. 

De eerste 
koffiestop is om 10.30 uur bij een terras waar je aan 
de overkant Italië kan zien liggen. KAN. Helaas is het 
niet te zien. Wel is het terras geweldig en de koffie 
heerlijk. 

We gaan naar de 
wijnproeverij bij 
kennissen van onze 
gids Ilja. We 
worden  gehaald 
door een aantal 
auto´s. 

Daar krijgen we een eigen gestookte Grappa, een soort jenever, die je door je lijf 
voelt  zakken.  

De rode wijn is daarna heel mild van smaak. 

Een aantal dames gaan  naar beneden lopen.!   

Op naar de boot. 

Daar worden we weer verwent met een soort kleine 
oliebollen die je kan dopen in de honing en dan met een 
stukje fetakaas opeten.                                          
Heerlijk. 

De tocht is geweldig mooi. Er staan waterlelies en dotters 
maar we hebben helaas geen flamingo´s gezien. O nee , 
pelikanen. 
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Na een lange tocht, waar de meeste          dames 
in de zon zaten, komen we  aan de kant en staat 
de bus te wachten.  

Die brengt ons naar  Rijeka Cmojevica voor een 
heerlijke maaltijd. Alweer zitten we te genieten. 
Op naar het hotel. 

Deze reis kent een geweldig woord, GENIETEN 

 

�10



Dag 6. 8 juni 2018 

We vertrekken om 8 uur voor een mini Montenegro tour (een samenvatting van 
Montenegro). We volgen het programma voor deze dag in omgekeerde volgorde. 
Allereerst gaan we richting Cetinje, de voormalige hoofdstad van Montenegro en 
zetel van de Petrovic dynastie. Onderweg komen we langs het vliegveld van 
Tivat. Ilja, onze gids, vertelt dat de rijken dit vliegveld willen opkopen voor hun 
privé jets. 
We rijden weer hoog door de bergen. Bij Budva gaan we naar beneden. Budva 
heeft zijn oorsprong op een schiereiland liggen en heeft daarbij één van de 
oudste nederzettingen van de Adriatische kust. De oude stadskern wordt 
omringd met middeleeuwse muren, gebouwd door de Venetianen in de 15e 
eeuw. De oude stad is ook bekend van de aardbeving in 1979. Overal zie je nog 
ruïnes van boerderijen e.d. die gewoon zijn blijven staan en nog herinneren aan 
deze aardbeving. 

Aangekomen in Cetinje bezoeken 
we allereerst het Koning Nikola 
museum. Het voormalige paleis 
van Koning Nikola Petrovic I en 
zijn familie. Sinds 1926 is het 
voormalige slot een museum. 
Nikola, ook wel Nikita genoemd, 
leefde van 1841 tot 1921. Van 
1860 tot 1910 was hij heerser en 
daarna tot 1918 de eerste en 
laatste koning van 
Montenegro.Tijdens de 2e 
wereldoorlog is dit museum 
geplunderd. Desondanks is er nog 
genoeg bewaard gebleven. Op de 
begane grond zijn ceremoniële, 
jacht en trofee wapens te zien. 

Op de 1e verdieping zijn de kamers en 
slaapkamers die door de familie 
gebruikt werden. Vergeleken met 
andere Europese koningshuizen is het 
maar een klein huis met weinig 
kostbaarheden. 
Na ons bezoek aan dit museum gaan 
we met elkaar koffie drinken op een 
terras vlakbij het museum.  
Daarna hebben we nog even de tijd 
om wat rond te kijken. 
We vervolgen onze reis door nationaal 
park Lovcen. Dit park werd in 1952 
opgericht. Het is 6220 ha groot. De 
Lovcen heeft 2 toppen.  De Stirovnik 
(1749 meter) en de Jezerski (1660 
meter). Op de top van de Jezerski 
staat het mausoleum van Njegos, 
dichter-prins  van Montenegro. Hij 
heerste van 1830 tot 1851 als 
bisschop over het land. 
De natuur is overweldigend mooi. We 
komen langs de gevaarlijkste wegen 
van Europa (volgens het tv 

�11



programma). Inmiddels zijn 
deze wegen verbreed en 
geasfalteerd. De oude wegen 
liggen er nog naast. Halverwege 
komen we bij een tunnel in 
aanbouw. De steiger staat er 
nog. Onze bus kan er maar 
ternauwernood tussendoor. 
Onderweg stoppen we nog even 
bij een winkeltje waar ze 
allemaal zelf gemaakte 
producten van honing verkopen, 
zoals honingwijn, crèmes, zeep 
e.d. Als er nog een bus vol 
gestopt is en het ontzettend 
druk wordt in het winkeltje, 
vertrekken we maar weer.  
In het bergdorpje Njegusi, het geboortedorp van de Petrovics, gebruiken we de 
lunch bij een plaatselijke boer. De lunch bestaat uit allemaal gerechten uit de 

streek. Zoals gerookte ham en 
kaas. Het smaakt allemaal prima. 
We bekijken daar ook nog de 
ruimte waar de hammen gerookt 
worden. 
Na de lunch gaan we via een 
kustroute omhoog. Na veel 
haarspeldbochten komen we bij 
één van de mooiste 
panoramaplekken uit. Het uitzicht 
is fantastisch. Er worden dan ook 
ontzettend veel foto’s gemaakt. We 
vervolgen de weg. Het uitzicht 
blijft prachtig. 

We varen weer over en gaan terug richting hotel. 

Het was een heerlijke dag.  
                                                                                               
 Janneke Rijsdijk 
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Dag 7. 9 juni 2018   

Baai van Kotor tour 

We hebben een vrije ochtend en ja hoor op deze ochtend regent het, maar de 
temperatuur is goed.  
Er zijn dames die lekker lang ontbijten, anderen gaan toch wandelen op de 
boulevard naar de oude stad en met de bus of taxi terug. 
Wij gaan voor de rondleiding in het binnenzwembad met sauna’s, massages en 

jacuzzi. 
Wij besluiten om ons badpak aan te trekken en als 
wij er komen is er veel lawaai van een aantal 
vrienden uit Israël, 
een motorclub, die 
ieder jaar 4 weken 
een ander deel van 
de wereld wil zien. 
Zij maken plaats 
voor ons in de 
jacuzzi, er worden 
verhalen uitgewisseld 
en gedold.      

                                                              
’s Middags vertrekken we om 14.00 uur met de 
bus met onze gids Ilija. 
Hij heeft zijn lagere schooltijd in Nederland gewoond.  
Zijn vader kon goed werk krijgen bij Verolme en nu heeft Ilija veel werk als 
Nederlandstalige gids in Montenegro. 

We gaan met de ferry van Kamemari naar Lepetani. Altijd leuk om even de bus 
uit te stappen en naar het water te turen. 
Onderweg vertelt Ilija ons dat er die nacht een kleine tornado door een dal heen 
is gegaan. 
De avond ervoor lopend op de boulevard hadden we al gemerkt dat er veel 
wervelwinden waren. 
We rijden door het dorp, zien inderdaad kapotte huizen, een dak van een 
benzinestation ligt meters verderop. Bij het kleine vliegveld liggen twee kleine 
zakenvliegtuigjes op zijn kant.  

In dit gebied waren vroeger veel scheepswerven nu is er de mondaine haven 
Porto Montenegro, ooit het lelijke eendje van de baai. 
Nu een haven voor de Rich en Famous. Er liggen boten van een paar miljoen. 
Veel werk met schoonmaken, maar ja, een paar man of vrouw personeel erbij 
kan dan makkelijk. 
                         
Ilija heeft geregeld dat wij de 
onderzeeër mogen bekijken. Op de 
reparatiewerf liggen er twee.  
De grootste is 50 meter lang, 10 meter 
hoog en 5 meter breed.  
Hij heeft een gewicht van 704 ton. 
Er konden ongeveer 25 personen in en 
45 dagen onderweg blijven, maar 
meestal was het 36 dagen. 
Er zitten 4 torpedo’s in en hij kon 210 
meter diep onder water 
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De periscoop is 15 meter hoog.                                                               

We lopen erdoor heen, zien de privé hut van de kapitein een “hok” van 2 bij 2 
meter waarin hij zijn eigen wereldje had. 

 Voor die tijd was de apparatuur zeer 
modern. 
De kleine onderzeeër is voor het transport 
en bevoorrading.  
Het museum laat ons attributen zien van de 
werkwijze van het repareren van alles wat 
er aan boord gebruikt werd.  

Er staat een borstbeeld van de generaal 
Sava Kovaccuin. 
Er hangen foto’s. Ook van het oorlogschip 
“Razarac Zagreb”, dit schip mocht niet in de 
handen vallen van Italië en werd 
opgeblazen. Een foto van de bemanning 
hangt in het museum. Met de gezichten 
erbij leeft het nog veel meer. Na al het 
oorlogsgeweld lopen wij weer met de 

Vrouwen In Het Nu.Naar de mondaine haven. Kledingwinkels waar wij samen, 
Pieta en Thea, geen portemonnee voor hebben. En ach we zitten er niet mee. 
Het kijken ernaar geeft ook plezier. 

In de bus naar Kotor. Onderweg zien we veel dennenbomen die gebruikt werden 
voor de schepen. De oude stad van Kotor, wordt omringd door een vestingmuur 
van 4,6 km en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Al in 809 na Christus gebouwd. Alles is in dit kleine stadje aanwezig.  
Paleizen, kerken, gevangenis en een hospitaal, een mooie grote stadsklok zodat 
iedereen kon zien hoe laat het was en is. 
Onze tijd is helaas te kort om door dit mooie stadje te dwalen. 

Met de bus met een schitterend uitzicht 
op de baai rijden we naar Perast.  
We gaan met de boot naar een kerkje 
gebouwd op een kunstmatig eiland 
verhoogd met 5000 m2 aan keien in de 
vorm van een schip. 
Het kerkje is in 1690 al ingericht als 
rooms-katholieke kapel. 
Mooie schilderijen en fresco’s hangen hier. 
Bruiden lieten hier hun bruidsboeket 

hangen 
voor geluk en voorspoed. 
Na al deze indrukken gaan we in de bus en 
rijden langs de mooie kust van de baai van 
Kotor. 
In de engte van Verige zien we een 
driemaster uitvaren, wat een schitterend 
gezicht met de al laag staande zon. 
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We gaan eten bij een boerenfamilie in Podi in Herceg Novi. Zij hebben een 
watermolen waar zij graan mee malen.  
De enige nog werkende molen van de 90 stuks die 
er waren. 
We worden ontvangen door een dame in 
klederdracht met ….  
Het lijken kleine oliebolletjes, warm, met 
poedersuiker en natuurlijk met een flink glaasje 
grappa.  
Heerlijk. 

Mooi gedekte tafels met wijn, water, brood en een 
plateau met kaas, worst, olijven. 
Daarna volgt het hoofdgerecht met gebakken 
aardappel, lamsvlees wat uren heeft staan garen 
onder wat ik een omgekeerde barbecue vind. 
Wat een liefde hebben deze mensen in hun eten gestopt. 
En dan het uitzicht: hoog uitkijkend over de baai. 
De dag kan niet meer stuk. 
In het donker lopend over een hobbelig landweggetje met zaklampen en licht 
van mobiele telefoons bereiken we de bus. 
Weer is er een fantastische dag bijgeschreven in onze herinnering.  

                      
Thea van der Elst en Pieta Dekker 
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Dag 8, 10 juni. 

Dubrovnik, Vliegveld  

Na het ontbijt, kon deze ochtend besteed worden om nog de laatste aankopen te 
doen op de boulevard, te zwemmen in het zwembad of naar de Spa.  

Uitchecken voor 12.00 uur aan de balie en de koffers konden in een kamer naast 
de balie. 

Om 12.00 uur werd een lunch op het dakterras geserveerd, erna de groepsfoto. 

Vertrek om 13.00 uur met de bus naar Dubrovnik.  

Maar eerst de douane controle door. Gelukkig geen lange rij wachtende auto’s en 
bussen. De eerste controle was vrij snel, maar bij de 2e controle moesten alle 
paspoorten worden  gescand. Dat duurde wat langer. 

Een fotostop om van boven af de mooie plaatjes te schieten war de moeite 
waard. 

De plaatselijke gids Iwan uit Dubrovnik vertelde mooie verhalen over de 
geschiedenis en de mooie gebouwen. 

Dubrovnik is een kustplaats aan de voet van een berg. De stad heeft ca. 50.000 
inwoners. De huidige hoofdstraat van 600 meter was in het verleden een kanaal. 

Aan de zeezijde is deze beschermd met brede vestingmuur en toren. Na de 
eerste Wereldoorlog werd Dubrovnik een deel van Joegoslavië. 

Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1991 werd het centrum van de  stad door 
het Joegoslavische leger vanuit de bergen en bossen bijna geheel verwoest. 
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Deze gebeurtenis is door het 
Joegoslavië tribunaal gekwalificeerd als 
een oorlogsmisdaad en de commandant 
werd veroordeeld tot zevenenhalf jaar 
gevangenisstraf. 

Dubrovnik is geheel opnieuw 
opgebouwd en is nu een enclave in 
Kroatië.  

Hierna nog wat vrije tijd om nog wat in 
het stadje rond te lopen. 

Op weg naar het vliegveld vertelde onze 
vaste gids Ilja, dat we geboft hebben 
met ons bezoek, dikwijls is het 
ellebogenwerk om door de 
mensenmassa te komen. 

Cocky de Boer 

Anda Visser 
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Tot Slot 

In de eerste plaats zijn wij heel veel dank schuldig 
aan onze chauffeur. Vele van ons hadden de 
documentaire op de televisie gezien “gevaarlijkste 
wegen van Montenegro”, dus waren wij wel een 
beetje huiverig om op weg te gaan. Maar onze 
zorgen waren voor niets. Ook toen de airco van de 

bus het liet afweten en 
wij een dag een andere 
bus met een andere 
chauffeur kregen was 
dat geen enkel 
probleem. Vakkundig 
werden alle obstakels 
en smalle wegen 
genomen. Ook onze 
gids Ilja heeft ons heel 
veel verteld over zijn 
land en over alle 
spanningen die er nog steeds zijn tussen de 
voormalige landen van de oude republiek 
Joegoslavië. Daarnaast heeft hij ons de prachtige 
natuur van Montenegro en Bosnië laten 
zien.Daarvoor onze hartelijke 
dank. Een woord van dank willen 
wij ook richten aan Wladimir van 
Montenegro Reizen. Hij heeft 
voor ons samen met Ilja een 
prachtige reis uitgezet. Hierdoor 
hebben wij heel veel van 
Montenegro gehoord en niet in 
de minste plaats gezien. Helaas 

viel onze vrije zaterdag in het 
water. Een enorme hoosbui zorgde ervoor dat we niet aan het 
heerlijke zwembad konden liggen.  

Wij, Riet en Rini hebben heel erg genoten van jullie gezelschap. Gelukkig zijn er 
geen ongelukken gebeurd en is iedereen weer gezond thuis gekomen. Wij willen 
jullie danken voor je deelname en voor het feit dat niemand zich buiten gesloten 
voelde.  

Graag hopen wij jullie weer te zien op één van onze volgende reizen!! 

Riet van de Werff en Rini van der Wel
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