
Fascinerende Balkan  - Rundreise!   
SPLIT - MOSTAR - SARAJEVO - BUDVA -  NEUM  - SPLIT   

 

fra 19. september  - 27. september  
 

Hvorfor ikke reise med folkedansere og toradervenner for å oppleve Balkan, med               
Kroatia, Bosnia Herzegovina og Montenegro. Vi flyr direkte til Split og tilbyr 
bussreise med musikk og sang aktiviteter. Ellers lokker Balkan og kysten med 
krystallklart vann, god badetemperatur, idylliske middelalder byer, kulinariske 
nytelser.  - Ikke minst en vennlig og gjestfri befolkning. Klimaet er fantastisk og 
prisnivået er fortsatt lavt på mye. Kyststrekningen hører med blant den vakreste 
naturopplevelsen Europa kan tilby med mektige klipper som troner langs store 
deler av kysten ned mot det krystallklare og turkisblå havet.    

Dag 1  19. september  STAVANGER  - SPLIT - MOSTAR  
Kl. 05.00 Fremmøte på Sola flyplass for innsjekk med Norwegian direkte til Splitt 
Kl. 06.30 Flyavgang direkte til Split.    
Kl. 10.50 Ankomst Split. Vi passerer passkontroll, henter bagasje og drar ut  
  og finner vår buss. Turen går umiddelbart til Split. Etter en kort runde i 
  byen drar vi videre langs den flotte kysten mot Bosnia Herzegovina.    
Kl.13.00 Lett lunsj stopp på turen  - inkludert!  
Kl.14.00 Vi fortsetter mot Mostar langs kysten av Kroatia, til Bosnia Herzegovina og 
  via i Neretva deltaet. Elven Neretva gir vannforsyning til store appelsin-, 
  sitron og fikenplantasjer. Elven renner fra fjellene ved Sarajevo, gjennom 
  Mostar og er livs nerve for produksjonen i det varme klimaet. Før vi   
  kommer til Mostar passerer vi festningsbyen Pocitelj, et godt bevart   
  eksempel på orientalsk arkitektur plassert på en åsside over elven. 
Kl.17.00 Ankomst til Mostar etter en lang reisedag. Innsjekk og avslapning.  
Kl.19.30  Vi smales for en felles middag.    
 

Dag 2  20. september MOSTAR - BYRUNDE  -  SARAJEVO   
Kl.08.-10.00 Frokost på hotellets restaurant.  
Kl.10.00 Vår norsktalende lokalguide (tidl. flyktning i Norge) møter oss og vi får sett 
  denne byen som er på UNESCO`s liste. Vi får høre om krigens herjinger i   
  denne halvt  muslimske, halvt kroatiske byen. Broen er delelinje mellom   
  disse. På runden besøker vi et gammelt muslimsk husvære og en moské der 
  guiden gjennomgår det muslimske ritualet. Vi får høre historien om den vel 
  kjente gamle broen ( Stari Most ) som er en av totalt 9 broer som ble øde  
  lagt under artilleriskyting 8. - 9. oktober 1993. Alle kirkene og nesten alle  
  moskéene ble ødelagt og byen ble delt i to. 5000 offentlige og private   
  bygninger ble ødelagt. Mellom 1992 og 1995 døde mer enn 200 mennesker i 
  Mostar og 26.000 ble flyktninger. Hus, skoger og parker ble ødelagt eller   
  omgjort til gravplasser. Kulehull ser en fortsatt. Vi får innblikk i hvordan   
  det opplevdes for innbyggerne å måtte ta på flukt.   
Kl.12.00 Lett lunsj 1 rett med drikke 
Kl.14.30 Vi forflytter oss gjennom flott natur til Sarajevo for innsjekk på vårt hotell. 
Kl.17.00 Ankomst og innsjekk.  
Kl.20.00 Felles middag på vårt hotell. 
 

Dag 3  21. SEPTEMBER SARAJEVO  - LANGS DRINA  - ZABlJAK     
Kl.07.-09.00 Etter en god frokost  
Kl.09.00 Vi blir møtt på hotellet av norsktalende by guide. Byen var beleiret under 
  krigen fra april 1992 til oktober 1995. Sarajevo har også en historisk plass 
  i forbindelse med 1. og 2. verdenskrig. Attentatet på arvingen til den  
  Østerisk — Ungarske keiserkronen 28. juni 1914 ga start-skuddet til  
  1. verdens krig som ga videre grunnlag for 2. verdenskrig 1939 - 1945,  
  omkring 10.500 jøder bodde i Sarajevo ved starten av 2. verdenskrig, men 
  de ble sendt til konsentrasjonsleirer og senere utryddet. Byen er kjent for 
  sine bro er, moskéer, ortodokse og katolske kirker. Etter sightseeingturen 
  blir det tid på egen hånd. Det finns og en rømningstunnelen som ble  
  bygget av innbyggerne i Sarajevo fordi de var helt avskåret av serberne. 
  Tunnelen ledet dem til Sarajevo flyplass som FN hadde som nøytral sone.  
Kl. 12.30 Vi forlater Sarajevo og reiser mot Montenegro. På turen følger vi elven 
  Drina og videre grensepassering før vi ankommer vinter– og sommersport 
  anleggene med rafting i Tara Zabljak - sentrum i Nasjonalparken Durmitor.  
Kl.18.00 Ankomst til vårt hotell i Zabljak og tid til en vandretur før middag 
Kl.20.00 Innsjekk før etter pause felles middag på vårt hotell.  
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Dag 4.   22. september  ZABlJAK  - PLANTAZE VINECELLAR  -  SKADAR—BUDVA    
Kl.07.-09.00 Etter en god frokost  
Kl.10.00 Vi fortsetter vår flotte reise i Montenegro fra en nasjonalpark til neste, via 
  Podgoriza hovedstaden i landet fra 2006. Vel fremme i dalen besøker vi   
  Plantaze og får omvisning og smaksprøver. Videre kjører vi til Skadar Sjøen.   
Kl.13.00 Spiser vi luns i restauranten ved sjøen  - inkludert  
Kl.14.30 Tar vi den flotte båtturen på Skadasjøen og får virkelig oppleve denne                       
  Nasjonalparken og dens frodige plante og dyreliv. Vi blir plukka opp på   
  andre sida av bussen vår etter en spektakulær naturopplevelse.   
  På turen til Budva kjører vi over fjellet mot gamle hovedstaden Cetinje. 
Kl.18.00 Ankomst vårt hotell i Budva - samt tid til en dukkert i Adriaterhavet  
Kl. 20.00 Felles middag på vårt hotell.  
 

Dag 5  23.september  BUDVA  - Bading, soling, fordøying av mange inntrykk 
Kl.07.-10.00 Frokost serveres på vårt hotell.   
  Budva ligger ved Adriaterhavet og ehr er lange strender med strand   
  promenader etc. Vi fortjener fridag og Anne Kari hjelper med aktiviteter. 
  Dans og musikk kan og bli kjekt. 
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell  
 

Dag 6  24. september BUDVA  -  GAMLEBYEN BUDVA MED FLOTTE BYMYRER 
Kl.07.-10.00 Frokost serveres på vårt hotell.   
  Sammen går vi etter frokost til gamlebyen. Byen ligger vakert til ved havet 
  og har en flott marina like ved. Selve byesntrum er en labyrint med flotte   
  trange smau og kjekke restauranter og butikker. En kan gå gjennom bymuren 
  og oppleve den flotte stranden med restauranter. Her nytes sol og varme.   
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell  
 

Dag 7  25. september BUDVA  - ROLIG DAG - Eller båttur til Petrovac ( tillegg ) 
Kl.07.-10.00 Frokost serveres på hotellet   
  Blåtur med båt på Adriaterhavet er flott. Turen går til Petrovac, hvor vi   
  og passerer Sveti Stefan, jetsett enes øy på 70—80 og 90 tallet—i dag er det 
  restaurant øy. Tid til lunsj og bading ved opphold i Petrovac.   
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell  
 

Dag 8. 26. september  BUDVA - NEUM i BOSNIA HERZEGNOVINA VED KYSTEN 
Kl.07.–09.30 Frokost på hotellet  
Kl.09.30 Starter vi vår tur nordover langs kysten av Montenegro til middelalderbyen   
  Kotor. Byen fortjener en stopp før vi fortsetter nordover langs fjorden. 
Kl.12.30 Stopper vi for en god lunsj  - inkludert før vi fortsetter til Herzeg Novi,   
  kjente Igalo og videre til grensepassering til Kroatia. Vi kjører mot    
  Dubrovnik og følger kysten nordover til Bosnia Herzegovina med sin kyst  
  perle som heter Neum.   
Kl.18.00 Innsjekk på vårt hotell i Neum som ligger ved Adriaterhavet her og har flott 
  badevann.  
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell. 
 

Dag 9  27. september  SPLITT - LONDON  -  STAVANGER  
Kl.07.-09.30 Frokost serveres på hotellet før vi drar fra Neum videre til Splitt.  
Kl.15.45  Avreise med Norwegian til London Gatwick   
Kl.17.10  Fremme i London Gatwick på flyplassen.   
Kl.20.00 Bording på vårt fly på Gatwick flyplass ved London.   
Kl.21.05 Flyavgang til Stavanger på grunn av tidsforskjellen er landing.  
Kl.23.45 Norsk tid lander flyet i Stavanger. HUSK setelappen for taxfree handel.   
 

Pris pr. person i dobbeltrom ved 40 betlende gjester  Kr. 14 100,-  
 

Inkludert i prisen:       Tillegg i prisen:  
* Fly Norwegian SVG - SPU / SPU—SVG (inkl. flyskatt)     * Enkeltrom 1600,- 
* 8 netter med frokost og middag ( halvpensjon )    * Tillegg i dobbeltrom                                                       
* All kjøring i buss på rundturen     * Drikkevarer til maten 
* Lunsjer 1.dag, 2.dag, 3.dag. 4.dag, 8.dag og 9.dag    * Andre entreer evt.  
* Bytur i Mostar og Sarajevo med by guide   
* Entre i Moske og kirke                                          Først till mølla ……….. Grunnet fly !!!      
* Båt tur i Nasjonalparken Skadar   
* Vinsmaking i Plantaze vingården til Montenegros beste hvite og røde viner 
* Reiseleder fra Idèreiser as Anne Kari T. Fossen               
 

PS. Oppgi navnet i passet, adresse, fødested, fødselsdato og år samt passnummer.  
 

Vi må ta forbehold om at endringer utenfor vår kontroll. Det være seg valuta endringer i flyruter, 
oljetillegg, miljøavgifter, økte flyskatter etc. Vi forplikter oss til spesielle grupperegler hos våre 
leverandører på skreddersydde reiser. Depositum tapes ved avbestilling og avbestillinger etter                 
1. august belastes med full betaling grunnet kontrakter hos våre leverandører.   
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