
 Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744,  Mobil 909 77 141 
www.idereiser.no      Email.ide@idereiser.no 

 *Flybilletter * Firmareiser  *Storbyferier *Tematurer  *Grupper *Charter * Elvecruise * SPA / Helseferier  

2019 SOLA LIVSGLEDE TIL BALKAN                                       
DUBROVNIK - MONTENEGRO - BUDVA og BECICI  

Direktefly fra 19.  - 26. juni   
 

Fly tur—retur Dubrovnik - med Norwegian. Vi fortsetter til landet, som ville bli                           
selvstendig i 2006 etter folkeavstemning. Montenegro lyktes å rive seg løs fra Serbia.                                                                                                                                                                       
Landet har fantastisk natur og hele 220 km kystlinje. De flotte badestrendene skal vi få 
se. Naturen er spektakulær med fjorder og fjell, frodige olivenlunder, pinjeskoger og      
majestetiske sypresser, duftende jassminer og temperaturer både til lands og til vanns 
som mange misunner dem. Vi skal bor 7 netter på Falkensteiner Hotel i Budva / Becici. De 
har bassenger og egen strand med badeplass ved Adriaterhavet. Vi får god anledning til å 
hygge oss med god mat og drikke, og for ikke å glemme samhold i baren om kvelden. Fra 
hotellet kan vi lage utflukter for dem som vil ha aktivitet utenom de to utfluktene vi har 
inkludert i turen. Et båtcruise hører med, så vi får sett mer av den frodige kysten og litt 
av innlandet på vei til Skadarsjøen , hvor grensen mellom Montenegro og Albania går 
midt i innsjøen. Til orientering er badetemperaturer fra 23 til 25 grader - så se frem til 
deilige dager ved Adriaterhavet sammen med oss.  

 

Dag 1  19. juni  STAVANGER — DUBROVNIK - LUNSJ PÅ AURORA  - BUDVA –BECICI                 
Kl.04.30 Fremmøte på Sola og innsjekk for flyavgang direkte til Dubrovnik 
Kl.06.00  Flyavgang og flygning tar ca. 3 timer ( mat kan kjøpes om bord) - niste er ok.    
Kl.08.50 Ankomst til flyplassen i Dubrovnik.   
Kl.09.30 Møter vi vår buss og sjåfør på parkeringsplassen for å dra direkte til grense-  
  passering til Montenegro. Etter grensepassering kommer vi inn i Montenegro og   
  for mange kjente behandlingsplassen Igalo. Dette er behandlingsplass for    
  reumatikere sendt fra Rikshospitalet. Vi drar til Djenovici og restaurant Aurora   
  for å få oss en god lunsj. Montenegro betyr de svarte fjellene, og vi får et flott   
  skue over Kotor fjorden og fjellene, som omgir kystlinjen som er hele 22 mil lang.  
  På vår flotte tur kjører vi langs Kotorfjorden. Den er for lengst på Unescos   
  liste over verneverdige byer. Her er bymurene intakt fra middelalderen. Vi  
  passerer den aktive turistbyen med flotte yachter ved havnen i kontrast til det  
  lokale fiske- og kjøttmarkedet. Mange som kommer hit velger å gå til topps av  
  forsvarsfortet St. Ivan når de er i byen.   
Kl.15.00 Forventes det at vi vil være ved Falkensteiner Hotel i Becici. Vi sjekker inn og   
  gleder oss over fasilitetene, bassenger og strand med solsenger etc.  
Kl.19.30 Felles middag.    
 

Dag 2  20. juni BUDVA –BECICI - DEILIG AVSLAPPENDE DAG VED ADRIATERHAVET 
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellet før vi utforsker stranden og den deilige badetemperaturen.  
  Vi forventer under normale omstendigheter at sjøen har ca. 23-25 grader C.  
Kl.19.00 Felles middag sammen med gruppen på hotellet.  
 

Dag 3   21. juni BUDVA –BECICI  -  Båtcruise på Adriaterhavet. ( Tillegg ) 
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellet   
Kl.10.00 I dag foreslår vi cruise på Adriaterhavet. Langs dette flotte kystlandskapet møter vi 
  først Sveti Stefan, jetsett øya fra 70 tallet. Omtrent alle skuespillere var der under 
  Tito sin tid. I dag er den vakkert renovert og vi seiler på utsiden av den flotte  
  øya, sørover i retning den hyggelige byen Petrovac, hvor vi legger til kai.  
  Her er det småkoselig med flere små restauranter langs strand promenaden og det 
  kan passe at vi kjøper oss en lett lunsj her. Anne Kari hjelper.  
   Langs denne kysten finnes flere kloster, kirker og flere fiskelandsbyer og felles for 
  alle er høye  kirketårn, som kneiser i luften. Sjølivet har alltid vært farlig og dette 
  er en by kjent for å ha masse velutdanna sjøkapteiner. Etter god lunsj og tid til å 
  bli kjent med Petrovac finner vi tilbake til båten vår, som tar oss med tilbake til  
  Becici.  
Kl.19.30 Middag på hotellet.   
 

Dag 4   22. juni BUDVA –BECICI – Avslappende dag ved stranden og vårt hotell.  
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellet og dagen er fri til disposisjon.  
  Reiseleder er her for å hjelpe med aktiviteter for dem som ikke ønsker å være i 
  avslapningsmodus hele dagen. Anne Kari kan ta dere med på utflukt og besøk i 
  sentrum av byen Budva. Byen med den flotte ringmuren intakt er et eventyr å 
  oppleve. Vi fikser skyss sammen.  
Kl.19.00 Felles middag på vårt gode hotell.    
 

AREAL: 14 026 Km2                       
FJELL: Zla Kolata 2534m 
KYSTLINJE: 293 km                     
LANDEGRENSER: 625 km                            
NATURRESURSSER:                         
Bauksitt,  vannkraft                                          
AREAL DYRKA MARK 13,7%                                                                                             
MONTENEGRO INBYGGERE:  
650 000                                            
LOKALTID som Norge.                     
RELEGION 65% av befolk-
ningen er kristen ortodoks, 
19% muslimsk, 4 % romersk 
katolsk, 2% protestantisk, 
10% øvrige.                                    
I BUDVA bor 12 000                  
PETROVAC 2 000                                 
GRENSER TIL:  Albania 172 
km, Bosnia Herzegovina 
225km, Kroatia 25km, Serbia 
203 km.   

Montenegro  

Sveti Stefan øya 



 
Dag 5  23. juni BUDVA  - BECICI   Sveti Stefan - Skadarsjøen ( Tillegg ) 
Kl.07.-10.00 God frokost med gode venner. Vi kjører i dag buss fra vårt hotell langs 
  kysten av Adriaterhavet. Denne stranden ble i 1935 i Paris kåret til Europas 
  vakreste strand. Vi ser vakre ”jettsett” øya Sveti Stefan oppe fra veien, 
  passerer Petrovac, omgitt av flotte olivenlunder, pinjeskoger og små vin
  gårder. På turen ser vi og mange kloster, noen er i drift i dag òg. Turen går 
  over fjellet for å komme inn i landet til Skadarsjøen. Midt i denne innsjøen 
  som ligger 6 meter over havnivå, går grensen til Albania. Dette er et  
  formidabelt vanndelta, som òg er et eldorado for fugleliv. Det sies at 
  dette er mellomlandingsplass for store flokker fugler på vei til og fra 
  varmere strøk. På slettelandet dyrkes vinen Vranac, på en av Europas 
  største vingårder. Vi spiser lunsj på turen, før vi drar videre på vår rundtur 
  mot fjellet og gjennom gamle hovedstaden Cetinje. Skue fra toppen av 
  fjellet ned mot Budva er spektakulært og vakkert. Herfra kjører vi tilbake 
  til vårt hotell.    
Kl.19.30 Felles middag om kvelden.  
 
Dag 6    24. juni BUDVA  - BECICI FALKENSTEINER HOTEL   
Kl.07.-10.00 God frokost med gode venner. Vi nyter dagen og alle fasiliteter vi har tilgang 
  til. Har noen lyst på en tur arrangerer Anne Kari. Andre ønsker fred og ro  
  med bassenget eller stranden.   
Kl.19.30 Felles middag om kvelden.  
  
Dag 7   25. juni BUDVA  - BECICI  
Kl.07.-10.00 God frokost med gode venner.  
  Det er tid for å nyte den siste fulle dagen vår her i Becici. Kanskje noen 
  vil være med Anne Kari på en utflukt - siste shoppingmulighet før hjem-
  reise neste dag. Ellers må vi nyte den siste dagen til avslappende bad og 
  slikke mer vitaminer før vi vender hjem igjen til Stavanger.   
Kl.19.30 Felles middag om kvelden. 
  
Dag 8  26. juni BUDVA - DUBROVNIK FLYPLASS - STAVANGER   
Kl.05.00 Tidlig opp og frokost med oss på bussen. Det tar tid med grensepassering.  
  Turen går via Tivat med ferge på vei til grensepassering til Kroatia.  
Kl.08.00 Innsjekk på Norwegian sitt fly til Stavanger.  
Kl.09.30 Flyavgang til Stavanger.  
Kl.12.30 Ankomst til Sola med Norwegian. Det blir først passjekk (Kroatia ikke i  
  Schengen). Så kan en handle taxfree. Husk setelappen for taxfree handel.           
 
Pris pr. person i dobbeltrom ved 25 betalende i 2 sengs rom      kr. 10 900,-    
               
Inkludert i prisen:                                                                      
•  Fly tur/retur SVG – Dubrovnik direktefly ( flyskatt og bagasje 20 kg x 2 )  
•  7 netter på kjekke Falkensteiner Hotel 4**** i Becici     
•  7 frokoster i hotellets restaurant  
•  7 middager på deilige Hotel Falkensteiner i Becici  
•  Transfer med buss t/r flyplass  - og hotellet i Becici  
•  1 lunsj innlagt på ankomstdagen ved transfer til vårt hotell  
•  Reiseleder Anne Kari T. Fossen fra Idèreiser as  
 
Tillegg:  
• Enkeltrom kr.3000,- 
• Drikke til maten 
• Tillegg for sjøutsikt på hotellet EUR 30, - per rom per natt  
• Bussutflukt en dag via Budva, fra Becici, Skadarsjøen og Cetinje  
• Adriaterhavscruise langs kysten til Petrovac.   
 
DEPOSITUM: Faktureres etter påmelding pr. person kr. 4300,-    
PÅMELDING: Første mann til mølla!! Navn i passet, adresse, fødselsdato og årstall og gyldighetsdato pass.                
HUSK:             Gyldig reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse og Europeisk helsekort.  
PASS SJEKK:  På utreise og på hjemreise da Kroatia og Montenegro ikke er med i Schengen. 
  
Vi tar forbehold om endringer utenfor vår kontroll ved denne turen. Det være seg valuta-
endringer, oljetillegg, miljøavgifter eller flyskatt. Vi tar forbehold endringer i dag til dag 
programmet. Det er høysesong og ved avbestilling etter 1. april betales reisen i sin helhet 
grunnet regler hos våre samarbeidspartnere. Depositum kr. 4300,- er ikke refunderbart. 
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BUDVA /  BECICI  


