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Lengst sør i Kroatia ligger byen Dubrovnik,
en meget godt bevart middelalderby med
flotte bygninger og plasser som er
omkranset av en stor bymur. Etter et
opphold her kjører vi til Montenegro,
republikken som ble selvstendig i 2006. Vi
bor i 6 netter i Budva og har interessante
utflukter hvor vi også besøker Albania. Vi
besøker også middelalderbyen Kotor og
den gamle hovedstaden Cetinje i
Montenegro. Vi benytter Norwegians
direktefly mellom Værnes og Dubrovnik
tur/retur.

Dag 1: Værnes  Dubrovnik
Avreise med Norwegians direktefly fra
Værnes kl. 16.00 og ankomst
Dubrovnik kl. 19.20. Herfra blir det
busstransport til Dubrovnik for
middag og overnatting på Valamar
Lacroma Hotel.

Dag 2: Dubrovnik  Budva
Vi forlater hotellet og kjører inn til
gamlebyen av Dubrovnik. Byen er
meget godt bevart fra middelalderen
med en omsluttende bymur med
mange tårn. Vi finner flotte plasser,
bygninger og palasser som minner om
en tidligere mektig bystat. På
ettermiddagen fortsetter vi langs
kysten sørover til Montenegro. Navnet

på landet betyr svarte fjell og
landskapet har høye fjell med en
frodig kyststripe. Vi tar ferje over
Kotorbukta og ankommer Budva. Her
skal vi bo i 6 netter på utmerkede
Hotel Fagus.

Dag 3: Budva, i ro
Dagen tilbringes i ro. Man kan slappe
av med bading eller handling eller ta
en tur inn til Budva som har en fin
gammelby.

Dag 4: Budva, utflukt Cetinje
Det blir en halvdagsutflukt til den
gamle hovedstaden Cetinje som ligger
ganske høyt i et fjellområde. Vi får en
omvisning og lunsj før retur til Budva.
Ettermiddagen til fri disposisjon.

Dag 5: Budva, utflukt Albania
Fra Budva er det ikke langt til grensa
til Albania. Vi tar en heldagsutflukt
med lokal guide. Albania hadde
tidligere et strengt kommunistisk styre
under Enver Hoxha og landet var i
prinsippet lukket for utlendinger. I
1991 ble landets kommunistiske
styresett avviklet og republikken
Albania ble etablert. Landet står
overfor store utfordringer før
levestandarden kommer opp på
europeisk nivå.

Dag 6  7: Budva, i ro
Dagen til egen disposisjon.

Dag 8: Budva  Kotor  Dubrovnik /
Værnes
Vi forlater Budva og kjører frem til
Kotor, middelalderbyen som ligger
innerst i Kotorbukta. Vi får en
omvisning i byen som ligger nedenfor
høye fjell. Videre besøkes øyen «Lady
of the Rock» utenfor Perast, før vi
kjører til flyplassen ved Dubrovnik.
Norwegians direktefly til Værnes har
avgang kl. 21.10 og ankomst kl. 00.30.

Avreisedato: 28.september
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Dubrovnik tur/retur
· 7 hotellovernattinger
· 7 frokost
· 2 lunsj
· 7 middag
· Utflukter som beskrevet

8 DAGER kr. 10.560,
Enkeltrom: kr 2.150,
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Praktiske opplysninger

Fly, utreise lørdag 28.september:
DY1926 Værnes TRD 16.00  19.20 DBV Dubrovnik
Flybilletter utleveres på Værnes.

Fly, hjemreise, lørdag 5.oktober:
DY1927 Dubrovnik DBV 21.10  00.30 TRD Værnes

Bagasje på fly:
På flyreisene er det inkludert en koffert på inntil 20 kg og 10 kg i
håndbagasje.Ved retur til Norge med mellom landing i Norge, må bagasje hentes
og bringes gjennom tollkontroll og leveres inn igjen for videre transport.

Bussturen:
På turen benyttes helturistbuss, utstyrt med toalett, aircondition. Under turen vil
det bli regelmessig stopp for bespisning og røykepauser.

Valuta:
Det vil være gunstig å veksle et mindre beløp i Euro før reisen. I Kroatia
benyttes KUNA, kurs ca. 1,05. I Bosnia og Montenegro benyttes EURO. Videre
kan ulike kredittkort benyttes spesielt ved større innkjøp og for uttak av
kontanter.

Pass: HUSK GYLDIG PASS!
Legg ikke passet i koffert eller lignende, men i eventuell håndbagasje så det er
lett tilgjengelig.

Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt.
kombinasjoner:
A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3) 5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk, alternativt 1,5 liter vin.
Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

NB! Flasker kjøpt utenfor flyplassen før hjemreise pakkes ned i koffert i sendt
bagasje. De er ikke tillatt medbragt gjennom sikkerhetskontrollen.
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