Balkan: Montenegro en Bosnië

12 dagen

9003

€ 1133

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 11 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Eindhoven naar
Tivat v.v. met handbagage en middenklasse huurauto voor 12 dagen.

Reisbeschrijving
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Een unieke reis door prachtige en authentieke Balkan landen. Maak kennis met een van
de meest imposante bergen van Montenegro en centraal Bosnië, ontdek de verborgen verhalen over het roerige verleden van Sarajevo en ga op zoek naar de juweeltjes van deze
landen. Onderweg naar Mostar geniet u van het karst gesteente en de prachtige bergen
die dit zuidoostelijke gedeelte van Bosnië en Herzegovina rijk is. Breng zeker een bezoek
aan de Bosnische ondergrondse piramides en geniet van het vele natuurschoon en de
vele vissersdorpjes die overal aan de Adriatische kust liggen.
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DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Tivat - Cetinje
Na aankomst neemt u uw huurauto in ontvangst en rijdt u naar het eerste hotel in Cetinje waar u
de eerste twee nachten verblijft. Cetinje was in de 19e eeuw de hoofdstad van een onafhankelijk
Montenegro. Breng hier zeker een bezoek aan het paleis waar koning Nikola verbleef. Het paleis is
omgebouwd tot het nationale museum en er bevinden zich traditionele Montenegrijnse klederdrachten en wapens.
De tweede dag gaat u de Montenegrijnse geschiedenis bekijken met een ochtendbezoek aan het
Lovcen gebergte. U rijdt via een prachtige bergweg naar het indrukwekkende mausoleum van
Petar II Njegos-Petrovic. Na het bezoek aan het mausoleum vertrekt u naar Kotor, vermeld op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Maak onderweg een stop bij het punt van Krstac voor een adembenemend uitzicht op de stad Kotor. Kotor is een oude stad met nauwe schaduwrijke straatjes
is aan drie zijden omgeven door stadsmuren. In Kotor, waar de Venetiaanse bouwstijl in het oog
springt, zijn verschillende belangrijkste cultuurmonumenten te vinden, waaronder de St. Tryphon
kathedraal. Na het bezoek keert u terug naar Cetinje.

Vandaag vertrekt u naar het noorden van het land. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan het
klooster van Moraca, één van de mooiste en interessante kloosters van Montenegro. Maak ook een
stop bij natuurpark Biogradska Gora en bij Djurdjevic Tara, waar ooit de hoogste brug ter wereld was.
Deze brug gebouwd in 1940 is 154 meter hoog. Laat in de middag komt u aan in Zabljak voor twee
overnachtingen.
U kunt op dag vier een wandeltocht maken door het Durmitor gebergte. Durmitor is een door
UNESCO beschermd gebied en is omringd door de rivieren Piva, Komarnica en Tara. Na de Grand
Canyon is de Tarakloof de diepste van de wereld. Een andere optie voor vandaag is een korte rit
naar het Zwarte Meer. Vanuit daar kunt u op eigen gelegenheid wandelen rondom het meer, dat
verscholen tussen beboste omgeving ligt, een rustige kennismaking met het Durmitor gebergte.

Dag 5 en 6: Zabljak - Trebinje

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Vandaag vertrekt u richting Trebinje. Onderweg bezoekt u het meest bekende en belangrijkste
orthodoxe klooster van Montenegro, Vasilije Ostroski. Dit klooster is een samenstelling van twee
kloosters waarvan het ene klooster op 900m op de bergwand ligt. Geniet van het prachtige uitzicht
en ontdek de mystiek van het orthodoxe kerkklooster. Later in de middag rijdt u door naar Trebinje,
een stadje gelegen in het uiterste zuidoosten van Herzegovina, gevestigd aan de rivier Trebišnjica, de
grootste onderaardse rivier van ex-Joegoslavië.
Dag zes is gereserveerd voor Trebinje en haar omgeving. Bezienswaardig zijn de twee moskeeën
en het Beg-huis, een Turks patriciërshuis waarin de Pasja leefde met zijn harem. In Trebinje kunt u
sfeer opsnuiven en kennis maken met de tradities van de plaatselijke bevolking. Net buiten de stad
kunt u ook een bezoek brengen aan de twee plaatselijke orthodoxe kloosters.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 3 en 4: Cetinje - Zabljak
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Bezoek het klooster van Tvrdos waar u plaatselijke wijnen kunt proeven en het klooster van
Decanin, dit is gebouwd als laatste rustplaats van de meest bekende plaatselijke schrijver Ducic.
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Dag 7: Trebinje - Mostar - Sarajevo
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Na het ontbijt rijdt u verder naar Mostar, onderweg kunt u genieten van het karst gesteente en de
prachtige bergen die dit zuidoostelijke gedeelte van Bosnië en Herzegovina rijk zijn. Na aankomst
in Mostar kunt u deze oude stad gaan bezoeken. Mostar is sinds eeuwen een ontmoetingsplaats
van twee verschillende culturen, westers en oosters, en van twee verschillende godsdiensten, het
christendom en de islam. De brug over Neretva, waaraan de stad zijn naam heeft te danken, de
oude markt, de moskeeën en de boulevard in de oude stad Mostar bieden u de gelegenheid om
de charmes van het oosten te ontdekken! U vervolgt uw reis langs de rivier van Neretva en de
schitterende bergen van centraal Bosnië. Aan het eind van de dag komt u aan in Sarajevo, waar u
de komende twee nachten overnacht.

Dag 8: Sarajevo
U heeft vandaag uitgebreid de tijd om Sarajevo te ontdekken. Sarajevo is één van de belangrijkste
steden van de Balkan. De stad werd in 1461 gesticht door de Ottomanen. In 1914 speelde de stad
een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. U kunt een bezoek brengen aan de plek waar de
moord door Gavrilo Princip op aartshertog Frans Ferdinand plaatsvond. Deze moord luidde de
Eerste Wereldoorlog in. Zeventig jaar later was de aandacht van de wereld wederom gericht op Sarajevo, maar nu vanwege een meer eervolle reden: de Olympische Winterspelen van 1984. Tijdens de
Bosnische oorlog, werd Sarajevo zwaar gebombardeerd en had het weer de wereldaandacht.

Dag 9 en 10: Visoko - Mostar
U vertrekt naar Visoko, een stadje gelegen in de buurt van Sarajevo. Hier kunt u een bezoek brengen aan de Bosnische ondergrondse piramides. De Bosnische piramides halen wetenschappelijke
theorieën en de verhalen vanuit het christendom bikkelhard onderuit. Deze piramides in Bosnië
zijn 12.000 jaar oud en gebouwd door mensen die beschikten over zeer geavanceerde technologieën. Hierna rijdt u door naar Travnik, een stadje gelegen in centraal Bosnië, waar u het
geboortehuis van de Nobelprijswinnaar Ivo Andric kunt bezoeken. Hierna volgt de terugkeer naar
Mostar voor twee overnachtingen. U kunt een andere mooie route nemen naar Mostar:
Travnik - Gornji Vakuf - Bugojno - Jablanica - Mostar.
Dag tien staat gereserveerd voor een bezoek aan Medugorje, een bergdorp dat bekend werd door
een reeks verschijningen van Maria die er sinds 1981 zouden plaatsvinden. Met meer dan een
miljoen bezoekers per jaar is Medugorje het grootste rooms-katholieke bedevaartsoord in
Zuidoost-Europa.

Dag 11 en 12: Mostar - Dubrovnik - Tivat
Na het ontbijt gaat u op weg naar Dubrovnik in Kroatië. Onderweg kunt u genieten van het vele
natuurlijke schoon en de vissersdorpjes die overal aan de kust van de Adriatische zee liggen.
De oude stad van Dubrovnik is de grootste toeristische trekpleister van de Zuid-Dalmatische kust,
door haar cultuurhistorische waarde staat de stad geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
De slagader van het middeleeuwse Dubrovnik met zijn stadsmuren is de Stradun, waar zich aan de
kant van de westelijke stadspoort de fontein van Onofrio bevindt en aan de
oostkant het Lužplein. U rijdt hierna van Dubrovnik naar Tivat waar u de
laatste nacht verblijft. De laatste dag levert u de huurauto in en
vliegt u terug naar Nederland.
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Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.
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