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Verblijf 

Apartments Šarović ligt op 2,5 km afstand van het centrum van Žabljak. De accommodatie biedt een eigen 

fitnessruimte en appartementen met eigen kookgelegenheid en gratis WiFi.  

We verblijven in enkele appartementen. Alle appartementen beschikken over een volledig uitgeruste keuken met een 

eethoek, kabel- of satelliet-tv en een eigen badkamer. Sommige zijn voorzien van een gemeubileerd balkon of een 

badkamer met een hydromassagedouche. 

Er kan gebruik gemaakt worden van de barbecuefaciliteiten en een vergaderzaal. In de openlucht is er gratis 

privéparkeergelegenheid beschikbaar. 

Er is geboekt als Bed&Breakfast. ’s Ochtends wordt er dus voor een ontbijt gezorgd. 

 

Informatie over Montenegro en uit te voeren activiteiten 

Wie ooit in Montenegro is geweest, zal dit zeker beamen: het is er prachtig. De natuur is intens en 

overweldigend en kijk je verder dan de bekende badplaatsen Budva en Kotor, dan kom je nog maar weinig 

toeristen tegen. De uitzichten doen je denken aan Noorwegen en Nieuw-Zeeland, alleen is het een stuk 

goedkoper dan Noorwegen en heel wat dichterbij dan Nieuw-Zeeland. 

 

Vanuit een dagboek 

Ik ben inmiddels in Žabljak, wat aan de rand ligt van Montenegro’s grootste nationale park: Durmitor. 

Sinds 1982 is het park toegevoegd aan de Unesco Werelderfgoedlijst. De kloof van de Tara rivier, die dwars 

door het park heen loopt, is 1.300 meter diep. Daarmee is het de diepste kloof in Europa en ook een van 

de diepste kloven ter wereld. Het park telt meer dan 48 bergen met toppen hoger dan 2.000 meter. Het 

landschap bestaat dus uit hoge bergen, extreme kloven, maar ook uitgestrekte weiden, oude bossen en 

unieke bergmeren. 

Het Durmitor berggebied is deel van de Dinarische Alpen, het gebergte dat de landen Albanië, Bosnië 

Herzegovina, Kroatië, Montenegro en Servië met elkaar verbindt. Het water van de vele gletsjermeren die 

het park rijk is, is prachtig blauw en bij het zien van de Tara rivier val je steil achterover. Het water is zo 

ongelooflijk helder en schoon dat het bijna nep lijkt. Hoognodig dus om dit stuk onontdekt Montenegro 

zelf te gaan bekijken. 

Žabljak, vlakbij de accommodatie is het dorp in de kern van de Durmitor. Het is de perfecte uitvalsbasis 

voor je verblijf hier. In de winter, wanneer de bergen van de Durmitor vol met sneeuw liggen, is dit het 

skidorp en in de zomer krijg je hetzelfde gevoel, maar in plaats van dat er geskied wordt, wordt er nu 

gehiked, gefietst, geraft en nog veel meer. Er hangt een enorm sportieve sfeer. Het dorp biedt vele 

faciliteiten, zoals een grote supermarkt, verschillende restaurantjes, ho(s)tels, campings, 

toeristenbureautjes en fietsenverhuur, kortom alles wat je nodig hebt voor een actief weekend. 
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Črno jezero, het zwarte meer, is misschien wel de meest toeristische trekpleister van Žabljak zelf. Wanneer 

je het ziet dan snap je ook waarom, het water is intens blauw en de kiezels die er liggen zijn spierwit. Op 

de achtergrond heb je dan de enorme bergen, waaronder de Savin Kuk. Langs het meer staan torenhoge 

dennenbomen. Het is gewoon een prachtig plaatje. Je kunt om het meer heen lopen of fietsen. 

Om een plan te maken van wat je allemaal wilt doen en zien, raad ik je aan om een plattegrond van het 

park te kopen. De plattegrond geeft ook de uitzichtpunten aan en op de achterkant staan een aantal 

voorbeelden van wandelingen die je kunt maken. Je kunt je in dit park op sportief gebied oneindig 

vermaken, maar ik zal je kort wat hoogtepunten geven van mijn verblijf. 

 

Viewpoint Čerevac 

Dit punt staat niet op de kaart en is zonder een kleine uitleg over de route ook niet te vinden. 

Desalniettemin is het zeker een bezoekje waard. Vanuit het centrum van Žabljak rij je in de richting Crno 

Jezero, je gaat linksaf bij een bordje dat “Restoran Momčilov Grad” aangeeft. Vlak hierna ga je rechtsaf en 

vanuit hier volg je de bordjes Tepca, uiteindelijk kom je dan een bordje tegen met Čurevac. Je bent er 

wanneer de asfaltweg over gaat in een grindpad, hier kun je de auto (of je fiets) parkeren. Vanuit Žabljak 

reed ik in een kwartiertje hierheen. Het is nu nog ongeveer een half uurtje lopen tot het daadwerkelijke 

viewpoint. Er zijn duidelijke paden en je kunt onderweg makkelijk stoppen. Het is geen lastige wandeling 

en het uitzicht is adembenemend. Je kijkt vanuit hier over de Tara kloof en haar rivier. 

 

Savin Kuk 

De Savin Kuk (bergtop) is 2.313 meter hoog en zover ik het begrepen heb, Montenegro’s ski trots. In de 

zomer kun je hier voor het magere bedrag van € 7,- een liftpas kopen, waarmee je de hele dag op en neer 

zou kunnen. Het is ook mogelijk om vanaf het dalstation naar boven te lopen, er ligt een duidelijk 

aangegeven pad. Hou er rekening mee dat het dalstation op 1.533 meter hoogte ligt en dat de wandeling 

omhoog dus een pittige klim is. Je maakt zeker in het tweede stuk, in korte tijd, zeer veel hoogtemeters. 

De skilift gaat (zolang het weer het toelaat) iedere dag tussen 09:00-17:00. De laatste lift naar boven gaat 

echter al om 16:00 en toen ik er was vertrok de eerste lift pas om 09:30. 

Ik koos ervoor om de lift naar boven te nemen en terug te lopen. Je moet twee liften nemen (er zijn er 

overigens ook niet meer) en als je uitstapt loop je nog een klein, maar pittig stuk verder omhoog. Dan sta 

je even op het einde van een stukje wereld, vanuit hier kun je niet meer verder. Het enige wat je dan nog 

te doen staat is genieten van de prachtige, diverse uitzichten om je heen. Aan de ene kant liggen 

uitgestrekte weide, aan de andere kant extreem hoog opgetrokken bergen en kijk je weer een andere kant 

naar beneden dan heb je een prachtig uitzicht over de Crno Jezero. Terwijl je dit alles bewondert, sta je in 

het hoge gras tussen de felgekleurde bloemetjes. De wandeling naar beneden is vrij steil, zorg voor goede 

schoenen zodat je niet wegglijdt bij ieder steentje. 
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Overige informatie over Montenegro 

Montenegro is het jongste land van Europa en is hard op weg de nieuwe vakantiebestemming op de 

Balkan te worden. De overweldigende natuur van het Durmitor National Park, waar je het water nog zo uit 

de rivier kunt drinken, is op zichzelf al de moeite waard. Als je in een land met zoveel natuurschoon bent is 

het zeker de moeite waard een auto te huren om over de bergpassen te rijden. Let wel op de tegenliggers, 

want de locals rijden nogal gevaarlijk. 

Montenegro is een land op de Balkan. Het ligt aan de Adriatische Zee tegenover Italië en grenst, vanaf de 

zee met de klok mee, aan Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo en Albanië. De Montenegrijnse 

hoofdstad is Podgorica. Sinds december 2010 is het kandidaat-lid van de Europese Unie en sinds 5 juni 

2017 is het land lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. 

Crna Gora (Zwarte Bergen) is buiten zijn grenzen beter bekend onder zijn Italiaanse naam Montenegro. Die 

zwarte bergen zorgen ervoor dat het sinds 2006 weer onafhankelijke staatje qua natuurschoon 

hooggewaardeerd wordt. Het nationale park Dormitor, het grensmeer van Skadar en de baai van Kotor 

behoren tot de mooiste landschappen van de Balkan. Terwijl het verborgen vorstendom in het binnenland 

slechts bij natuurvrienden bekend was, golden de stranden aan de Adriatische Zee al in het Joegoslavië-

tijdperk als druk bezocht maar niet echt platgelopen. Budva, Ulcinj en Bar zijn bezig aan een inhaalslag. 

Laatstgenoemde badplaats is het beginpunt van een spectaculair spoortraject naar Belgrado. 

Als het gaat om natuurschoon wint Montenegro het ruimschoots van zijn voormalige partner. Hier liggen 

ook de zuidelijkste stranden van de Adriatische kust. De spoorlijn van de badplaats Bar naar de Servische 

hoofdstad Belgrado is een van de mooiste trajecten van Europa. 

In Podgorica zijn veel kledingwinkels en winkelcentra. In het oude centrum van Herceg Novi vind je talloze 

juwelierszaken en kunstgaleries. Op de markten wordt vooral groente, fruit, vis, kaas en goedkope kleding 

en huishoudelijke artikelen verkocht. Typische souvenirs zijn kaas, lokale koffie en wijn. 

Montenegro telt 642.550 (2017) inwoners op een oppervlakte van 14.026 km², waarvan 170.000 in 

Podgorica. De tweede stad is Nikšić met 60.000 inwoners. Andere steden: Bar (belangrijke havenstad, 

37.000 inwoners), Kotor (UNESCO-werelderfgoed, 22.000 inwoners), Cetinje (voormalige hoofdstad, 

20.000 inwoners), Ulcinj, Budva, Herceg Novi, Tivat, Rožaje (Albanees: Rozhajë), Bijelo Polje, Gusinje, en 

Plav.  

De Montenegrijnen staan qua geschiedenis, taal en religie dicht bij de Serviërs. Het verschil is dat 

Montenegro onafhankelijk bleef in de tijd dat Servië tot het Ottomaanse Rijk behoorde en de 

Montenegrijnen een eigen Kerk voor 1918 hadden genaamd Montenegrijns-Orthodoxe Kerk (Crnogorska 

Pravoslavna Crkva). De Serviërs hebben hun eigen Kerk de Servisch-Orthodoxe Kerk (Srpska Pravoslavna 

Crkva). Tegenwoordig zijn er veel Montenegrijnen die zichzelf als Serviër beschouwen (de politieke 

Serviërs) omdat ze tegen de onafhankelijkheid van Montenegro zijn. Deze personen identificeren zichzelf 

ook als de Montenegrijnse Serviërs. 
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75,77% van de bevolking is christelijk (ongeveer 72,07% Servisch/Montenegrijns-orthodox en 3,44% 

katholiek). Moslims maken 19,11% uit van de bevolking. Hiertoe behoren de etnisch Albanese minderheid, 

die vooral langs de grens met Albanië woont, en de Bosniakken en andere Slavische moslims (samen ook 

met de nationaliteit 'Moslim' aangeduid) in Sandzak.  

In Montenegro is er ook de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Servisch-orthodoxe Kerk bestaat in 

Montenegro sinds 1918. Hiervoor was dit de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Montenegrijnse Kerk 

werd door het regime van koning Aleksandar Karadjordjevic van het koninkrijk Joegoslavië opgeschort en 

pas na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 werd deze weer door de Montenegrijnen volgens oude 

traditie hersteld met Metropoliet Antonije Abramovic als leider. Deze kerk is niet canoniek en wordt 

daarom niet erkend door de andere orthodoxe kerken.  

In Montenegro spreekt men Montenegrijns, dit is de officiële taal. Montenegrijns is het dialect dat in 

Montenegro wordt gesproken en telt 32 letters (Ś en Ź zijn de twee extra letters) De taal is sterk verwant 

aan het Servisch, Bosnisch en Kroatisch. In Montenegro wordt zowel het Latijnse als het cyrillische schrift 

gebruikt. Bij de volkstelling van 2011 gaf 36,97% van de bevolking Montenegrijns op als moedertaal, 

42,88% noemde Servisch als moedertaal. In sommige gebieden met een Albanese meerderheid is het 

gebruik van het Albanees door overheidsorganen toegestaan. 

Montenegro heeft een mediterraan klimaat. In de hoger gelegen gebieden liggen de temperaturen in de 

wintermaanden rond de -5 tot 5 graden en in de zomermaanden rond de 10 tot 20 graden. In de lager 

gelegen gebieden liggen de temperaturen in de wintermaanden rond de 5 tot 15 graden en in de 

zomermaanden rond de 25 tot 30 graden. 

Het beste van de Turkse en Italiaanse keuken: dat zijn de Montenegrijnse gerechten. Catovica Mlini 

serveert de Montenegrijnse keuken op een prachtige locatie aan de rivier en restaurant Galion is gebouwd 

over de zee. Restaurant Vinomania heeft ook lekker mediterraans eten en zit op een prachtige locatie in 

een kathedraal. Knusser dan knus eet je bij Pronto, hier hebben ze maar vijf tafels en de beste pizza van de 

stad. Je hebt geluk als het lukt om een tafel te scoren. Gelukkig is er altijd mogelijkheid om een pizzapunt 

af te halen. In Kotor struikel je bijna over de gezellige cafés waar je even af kan koelen met een lekker 

drankje.  

De prijzen in Montenegro liggen een stuk lager dan in Nederland. Het prijsverschil met Nederland is 

gemiddeld -45%. Een aantal voorbeelden zijn: restaurants (58% goedkoper), levensmiddelen (43% 

goedkoper), geïmporteerd bier in horeca (42% goedkoper), sigaretten (60% goedkoper) en openbaar 

vervoer (75% goedkoper). Houd er rekening mee dat het prijsverschil in toeristische gebieden, en dan met 

name tijdens het hoogseizoen, kan afwijken. In Montenegro is het gebruikelijk om een fooi te geven. Als er 

nog geen servicekosten zijn berekend geeft men circa 10% fooi. 

Er is geen tijdsverschil met Nederland. 

De zomertijd in Montenegro loopt gelijk aan die van Nederland. 

Een greep uit de vele activiteiten die dus mogelijk zijn: 

• Dagtocht naar Servië of Kosovo. 

• Het bezoeken van de oudste boom van Europa (2.000) jaar in een van de nog zeldzame oerbossen. 

• Een van de onderstaande activiteiten in het fraaie Dormitur National Park en de Tara kloof 
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- Wil je raften maak dan de trip naar de Tara kloof 

- Bergwandelen in een van de vele ongerepte berggebieden 

- Quad rijden 

- Mountainbiken 

- Canyoning 

- Paragliden 

- Tours naar verlaten dorpen en daar spreken en eten met Montenegrijnen 

• Breng een bezoek aan het Ostrog klooster, welke is gebouwd in een rotsmuur. Het klooster is een 

van de belangrijkste religieuze plekken in het land en wordt graag bezocht door pelgrims en 

toeristen 

 

Links info en filmpjes 

• https://www.youtube.com/watch?v=WqQsH-5DGSs  

• https://www.youtube.com/watch?v=y9_26ADXSf0 

• https://www.youtube.com/watch?v=v4uRErTcsIU 

• https://www.landenkompas.nl/montenegro  

 

Vervoer 

We vliegen van Schiphol via Wenen naar Podgorica Airport en terug met Austrian Airlines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf Podgorcia Airport worden busjes gehuurd, welke de gehele week voor eigen gebruik zijn.  
 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

- Voor deze reis moet je beschikken over een goede gezondheid en een goede conditie. Verschillende 

activiteiten vragen de flinke lichamelijke inspanning en uithoudingsvermogen.  

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqQsH-5DGSs
https://www.youtube.com/watch?v=y9_26ADXSf0
https://www.youtube.com/watch?v=v4uRErTcsIU
https://www.landenkompas.nl/montenegro
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Reissom 

Inclusief: 

• Huishuur 

• Vliegtickets 

• Autohuur 

 

Exclusief: 

• Kosten voor eten en drinken ca. 100 Euro 

• Excursies- en brandstofkosten ca. 200 Euro 

Dit is een indicatiebedrag gebaseerd op de hoeveelheid outdoor activiteiten die te doen zijn in het 

gebeid. Het is de keuze aan jou/de groep om deze uit te voeren of niet. 

 

    

 

 


