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Verblijf 

Self catering groepshuis direct aan de kust in Utjeha.  
 

 

   

Informatie over Montenegro en uit te voeren activiteiten 

Montenegro, het jongste land van Europa en hard op weg op dé nieuwe vakantiebestemming op de Balkan 
te worden. De kust kent prachtige plekken, zoals bijv. de baai van Kotor. Een tripje naar deze baai 
garandeert je 100% genietmomenten, een prachtige kustlijn met een even mooi uitzicht, rijke 
cultuur…Naast de baai van Kotor heeft je Montenegro meer te bieden: flaneren over de markt van leuke 
dorpjes, je sportieve gehalte testen tijdens uitdagende watersportactiviteiten, kajakken of genieten van 
een bergwandeling met op de top een prachtig uitzicht…ontdek het in Montenegro!  
 
Een greep uit de vele activiteiten die dus mogelijk zijn: 
- Watersport aan de prachtige kusten van Montenegro 
- Bezoek het fraaie Dormitur National Park en de Tara kloof 
- Wil je raften maak dan de trip naar de Tara kloof 
- Bezoek de Baai van Kotor, het meest zuidelijke fjord ter wereld (eventueel incl. het Mamula eiland, een 

verlaten gevangenis eiland)  
• https://www.discover-montenegro.com/baai-van-kotor/  
• https://www.discover-montenegro.com/mamula-eiland/  

https://www.discover-montenegro.com/baai-van-kotor/
https://www.discover-montenegro.com/mamula-eiland/
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• https://www.youtube.com/watch?v=tmLzSAOfnlU  
- Ga kajakken op het Meer van Skadar, https://www.discover-montenegro.com/kajakken/  
- Bezoek het middeleeuwse plaatsje Perast, https://www.discover-montenegro.com/perast-stad/  
- 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 
- Dagtrip Albanië  

 
Links info en filmpjes: 
- https://www.youtube.com/watch?v=WqQsH-5DGSs 
- https://www.youtube.com/watch?v=x8n9bMtE8Kk 
- https://www.landenkompas.nl/montenegro  
 

Vervoer 

We vliegen van Schiphol via Wenen naar Podgorica Airport en terug met Austrian Airlines.  
 
Vluchtschema (voorlopig):  

 
VIE = Wenen, TGD = Podgorcia  
 
Vanaf Podgorcia Airport worden 2 auto’s en 1 busje 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 

Voor deze reis geldt voor de reissom: € 965,00.  
 
Inclusief: 
- Huur accommodatie 
- Vliegtickets 
- Autohuur 

https://www.youtube.com/watch?v=tmLzSAOfnlU
https://www.discover-montenegro.com/kajakken/
https://www.discover-montenegro.com/perast-stad/
https://www.youtube.com/watch?v=WqQsH-5DGSs
https://www.youtube.com/watch?v=x8n9bMtE8Kk
https://www.landenkompas.nl/montenegro
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Exclusief: 
- Proviand 
- Excursiekosten en de daarbij behorende brandstofkosten 

    


