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Verblijf 

Self catering groepshuis direct aan de kust in Ulcinj. 

 

 

   

Informatie over Montenegro en uit te voeren activiteiten 

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. Maar ook de kust kent prachtige plekken, zoals de 

baai van Kotor.  

Buiten de geweldige natuur is hier ook het stadje Kotor te vinden waar de accommodatie zich in de buurt 

bij bevindt. Kotor staat in zijn geheel op de Werelderfgoedlijst. De oude Venetiaanse bouwstijl zie je hier in 

overvloed terug. Dit in combinatie met de prachtige lagune, maakt dit stadje een geweldige plek om te 

vertoeven. Ook de Kathedraal van St Tryphon is zeker een bezichtiging waard. Vanaf deze laatste is vooral 

het uitzicht prachtig. Opvallend in Kotor is de oude stadsmuur die, inclusief slotgracht, nog aanwezig is. 

 

Ook mag je het dorpje Perast met zijn twee mini-eilandjes ook zeker niet missen. Het ene eilandje heeft 

een klooster en de ander een kerk. Ze zijn gebouwd op stenen die door de bewoners in het water zijn 
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gegooid. 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. 

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 
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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: 

• Watersport aan de prachtige kusten van Montenegro 

• Breng een bezoek aan Albanië en vooral de plaats Skoder  

• Bezoek de Baai van Kotor; het meest zuidelijke fjord ter wereld 

• Ga kajakken op het Skadarmeer 

• Bezoek het middeleeuwse plaatsje Perast 

• Ga bergwandelen of hiken in een van de vele ongerepte berggebieden 

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

oerbossen. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WqQsH-5DGSs
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Link info en filmpjes 

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

• https://www.youtube.com/watch?v=x8n9bMtE8Kk 

• https://3opreis.bnnvara.nl/bestemmingen/europa/montenegro/kotor 

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

 

Vervoer 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf Podgorcia Airport worden 2 busjes en 1 auto gehuurd, welke de gehele week voor eigen gebruik 
zijn.  
 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Geen bijzondere eisen. 

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. 

Reissom 

Inclusief: 

• Huishuur 

• Vliegtickets 

• Autohuur 

Exclusief: 

• Kosten voor eten en drinken ca. 100 Euro 

• Excursie- en brandstofkosten ca. 150 Euro 

https://www.youtube.com/watch?v=WqQsH-5DGSs
https://www.youtube.com/watch?v=x8n9bMtE8Kk
https://3opreis.bnnvara.nl/bestemmingen/europa/montenegro/kotor
https://www.landenkompas.nl/montenegro
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