Vandring ad østrig-ungarske forbindelsesveje på Europas sorte bjerg
Specialrejse i Montenegro 19. september 2020 - 26. september 2020

Vandring ad gamle østrig-ungarske forbindelsesveje på Lövcen Mountain med udsigt til Kotor Bay

Tag med på en alsidig og kulturel vandrerejse med stærkt lokalt islæt i en af Europas yngste
nationer Montenegro - Det sorte bjerg. Montenegro er et usædvanligt smukt og alsidigt land med
en barsk bjergrig natur, som nærmest kaster sig selv i Adriaterhavets rolige klare vand.
Vi kommer godt omkring i det lille land, hvor vi indledningsvist koncentrerer vores aktiviteter
omkring den UNESCO beskyttede by Kotor, som er tydeligt veneziansk inspireret. Når man går
gennem Kotors smalle gader, kan man sagtens forestille sig handelslivet i den venezianske
periode, og man forventer næsten at støde ind i en travl Marco Polo-lignende købmand med
prægtig kåbe og stor fjerprydet hat, når man runder det næste gadehjørne.
Mange af vandringerne i denne del af Montenegro foregår på historiske forbindelsesveje anlagt af
det østrig-ungarske rige, som overtog området efter Napoleon i begyndelsen af 1800-tallet.
Vi vandrer selvfølgelig også i både Durmitor National Park, Den oprindelige skov i Biogradska
Gora og ved Bjelasica mountain med udsigt til The Cursed Mountains i de Albanske Alper.
Når vi ikke vandrer, oplever vi smukke ortodokse kirker og klostre og ikke mindst - Den særlige
montenegrinske gæstfrihed og stolthed over egenproduktion i form af olivenolie, oste, honning,
rødvin (Som ofte kaldes sort vin i Montenegro) og ikke mindst balkanfænomenet Rakija, en slags
brandy med alverdens forskellige frugtsmagsvarianter som.….. Indrømmet er overraskende god.
Rejsen kan kombineres med vores vandrerejse i Albanien som starter den 26. september.
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug og DVL-rejseleder Kirsten Brandt
og afrejsen er garanteret fra kun 7 deltagere.
Velkommen til Montenegro
Jan Tvernø - jantvernoe.dk
Indehaver af Balkanrejser
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk

Lørdag den 19. september 2020
Afrejse fra Danmark - Transfer til Kotor (UNESCO)
Vi flyver fra Kastrup til Montenegros lille hovedstad Podgorica,
som var kendt under navnet Titograd, da Montenegro var en
del af nu hedengangne Jugoslavien.
Vi kører fra Podgorica til UNESCO beskyttede Kotor, som
ligger usædvanligt smukt ud til Kotorbugten omgivet, og
beskyttet, af de for Montenegro så karakteristiske stejle
bjergvægge. Flyplan følger.
Hotel Rendez Vous eller tilsvarende i Kotor (-/-/-)

Søndag den 20. september 2020
Vandring på Lustica Halvøen - Professor Ilija Moric olivenlund - Kotors bymidte
Med udgangspunkt i landsbyen Radovici bruger vi formiddagen
på en smuk vandring på halvøen Lustica ud mod Adriaterhavet.
Vi vandrer ad gamle østrig-ungarske forbindelsesveje, flankeret
af gamle stengærder, gennem et barsk landskab præget af en
lav busket bevoksning, indtil vi når en lille landsby, hvor vi skal
besøge engagerede Professor Ilija Moric og hans olivenlund.
Vi bliver for første gang konfronteret med ægte montenegrinsk
stolthed, når Ilija præsenterer sine hjemmelavede produkter i
form af ost, vin, olivenolie og rakija og demonstrerer hvordan
man kan kende rigtig god olivenolie fra mindre god olivenolie.
Efter det berigende besøg hos Ilija vandrer vi ca. 20 minutter til
Zanjice - En af Montenegros smukkeste strande, med udsigt til
det allersydligste Kroatien.
Tilbage i Kotor spiser vi frokost efterfulgt af en gåtur i Kotors
smukke, primært venezianske, UNESCO beskyttede bymidte.
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Hotel Rendez Vous eller tilsvarende i Kotor (M/F/-)

Mandag den 21. september 2020
Vandring på Vrmac Halvøen - Båd til Our lady of the rocks og venezianske Perast
I dag venter der os en smuk og alsidig dag med vandring på
halvøen Vrmac, efterfulgt af en bådtur og et spændende besøg
på den kunstige ø Our lady of the rocks og den lille by Perast.
Vi vandrer igen ad østrig-ungarske forbindelsesveje gennem
skovene på Vrmac halvøen og ender på det højeste punkt med
den smukkeste udsigt mod Kotor. Vi vandrer videre med smuk
udsigt mod Tivat og Porto Montenegro, og bliver samlet op tæt
på landsbyen Gornja Lastva, hvorfra vi kører til Lepetani.
I Lepetani border vi en båd, så vi kan se det imponerende
bjerglandskab fra søsiden og få en fornemmelse af storheden.
Vi sejler gennem den smalle passage til det inderste af Kotor
bugten og nærmer os hurtigt den kunstige ø Our lady of the
rocks, hvor vi fascineres af de tilknyttede historier og legender,
når vi besøger kirken og museet.
Vi fortsætter til den lille, smukke venezianske kystby Perast,
hvor vi spiser frokost og nyder den smukke og historiske
kulisse til den smukke natur, som omgiver os til alle sider.
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Hotel Rendez Vous eller tilsvarende i Kotor (M/F/-)

Tirsdag den 22. september 2020
Vandring i Lövcen National Park - Middag hos Biavler Nikola Martinovic
Vi lægger mytiske Kotor bag os og fortsætter ad en stejl
serpentinervej mod Lövcen nationalpark sydøst for Kotor.
Vel fremme i nationalparken besøger vi et af Montenegros
væsentligste mindesmærker - Mausoleet over digter, prins og
landsfader Petar II Petrovic Njegos, som dygtigt ledte landet og
definerede montenegrinernes identitet op gennem 1800-tallet.
Mausoleet er placeret på den næsthøjeste top i nationalparken
med smukke udsigter over store dele af Montenegro og nås
ved at bestige 462 trappetrin.
Vi spiser frokost, før vi påbegynder en smuk cirkulær vandring
ad de gamle østrig-ungarske forbindelsesveje først op gennem
tæt bøgeskov, siden i mere åbent terræn med smukke udsigter
mod Kotor og Adriaterhavet. Undervejs er det muligt at lave en
kort afstikker til resterne af en østrig-ungarsk fæstning på
toppen af Babina Glava på 1.474 moh.
Efter den smukke vandretur fortsætter vi i retning af den gamle
kongeby Cetinje og siden Montenegros hovedstad Podgorica.
Cetinje er forfatningsmæssigt stadig hovedstad i Montenegro,
men Podgoricas mere tilgængelige placering, gør den til et
mere oplagt valg for forretninger, og er derfor reelt hovedstad.
Vi stopper for middag hos biavler Nikola Martinovic, og oplever
endnu en gang den særlige montenegrinske stolthed over egen
produktion og den gæstfrihed, som kendetegner befolkningen.
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Hotel Ramada eller tilsvarende i Podgorica (M/F/A)

Onsdag den 23. september 2020
Podgorica - Ostrogklostret - Besøg på Svetozar Batrićević´s gård i Trubjela
Vi indleder dagen med en kort rundtur i lille Podgorica, som
under Jugoslavien hed Titograd, opkaldt efter den karismatiske
jugoslaviske leder Josip Tito. I Podgorica oplever vi tydelig
kontrast mellem resterne af den gamle ottomanske bymidte og
de institutionelle bygninger fra kommunisttiden.
Vi forlader Podgorica og kører mod nordvest til det smukt
beliggende Ostrog kloster. Vi besøger den lave del af klostret
efterfulgt af en vandring på ca. 45 minutter og et besøg på den
øverste del af klostret.
På vejen til vores base i Zabljak tæt på Durmitor National Park
besøger vi Svetozar Batrićević´s gård i landsbyen Trubjela og
nu er vi seriøst i udkants-Montenegro.
Svetozar er tæt på selvforsynende med alt og har ikke mindre
end 20 forskellige typer frugttræer på grunden, hvilket ikke
mindst gør sig godt i den egenproducerede Rakija, som om
noget er Svetozars åbenlyse stolthed.
Vi spiser en god landfrokost hos Svetozar, før vi fortsætter mod
Zabljak og Durmitor National Park i landets nordlige del.
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Hotel Zlatni Bor eller tilsvarende i Zabljak (M/F/A)

Torsdag den 24. september 2020
Vandring i Durmitor National Park (UNESCO) - Tara River - Biogradska Gora
I dag skal vi vandre til to søer i UNESCO beskyttede Durmitor
National Park. Først vandrer vi en kort strækning til Black Lake,
som er et yndet udflugtsmål for både lokale og internationale
turister. Derfor vælger vi at vandre rundt om søen i den tætte
nåleskov, som Durmitor National Park er kendt for.
Efter besøget ved Black Lake vandrer vi videre ind i skoven til
den lille, charmerende og meget stille Zminje Lake, som de
færreste turister finder frem til. Her holder vi en pause, før vi
returnerer til nationalparkens indgang.
Efter besøget i Durmitor National Park fortsætter vi vores færd
fra Zabljak gennem den smukke Tarakløft mod den oprindelige
skov Biogradska Gora. Undervejs passerer vi den arkitektonisk
smukke Djurdjevica Tara bro, bygget i 1937.
Broen ligger strategisk vigtigt, og blev derfor delvist sprængt i
luften af jugoslaviske partisaner i 1942 og sinkede dermed den
italienske og tyske hærs manøvrer på Balkan.
Efter en smuk køretur i kløften ankommer vi til nationalparken
Biogradska Gora, hvor vi nyder en informativ gåtur rundt om
Lake Biogradska, beliggende i noget af Europas ældste skov.
Sidst på dagen fortsætter vi til Eco Katun Vranjak beliggende i
1.750 moh. nedenfor Bjelasica bjergkammen.
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Katun Vranjak, Bjelasica (M/F/A)

Fredag den 25. september 2020
Vandring på Bjelasica Mountain med udsigt mod De Albanske Alper
Vores overnatningssted er noget ganske særligt og opført i stil
med en traditionel hyrdebolig. Det er simpelt, men hyggeligt.
Vi vandrer direkte fra Eco Katun Vranjak op mod Bjelasica
bjergkammen, hvorfra der er smukke udsigter mod højtliggende
søer og ikke mindst mod De Albanske Alper i horisonten.
På vejen mod bjergkammen passeres en radarstation, som var
noget af det første, der blev bombet af NATO under krigen på
Balkan i 90´erne, da Montenegro stadig var en del af det
daværende Serbien-Montenegro. En union som Montenegro
forlod fredeligt efter en folkeafstemning i 2006.
Dagens vandring kan afkortes efter behov, eller du kan vælge
blot at slappe af i Eco Katun Vranjaks smukke omgivelser.
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Katun Vranjak, Bjelasica (M/F/A)

Lørdag den 26. september 2020
Moracaklostret - Afrejse fra Montenegro eller forlængelse til Albanien
Vi kører mod Podgorica ad en ganske spektakulær vej gennem
Moracakløften. Undervejs besøger vi det betydningsfulde og
meget enkle Moracakloster.
Du har mulighed for at forlænge rejsen til Albanien sammen
med rejseleder Kirsten Brandt. Flyplan følger.
(M/-/-)

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i
Dansk Vandrelaug for at deltage. Se kontingent på www.dvl.dk
Vandreturene ledes af Balkanrejsers lokale guider.
Rejsens pris pr. person:*1
DKK 11.995 + fly ca. DKK 2.800 ved minimum 7 deltagere excl. rejseleder
(Fremsøgt flypris i november 2019 - Kan ændres)

Enkeltværelsetillæg: DKK 950 (Ikke muligt i Eco Katun Vranjak, hvor vi sover fire eller fem i hver hytte)
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene.
Tilmelding og programspørgsmål:
DVL-rejseleder Kirsten Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17
Balkanrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende standard)
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic)
- Lokale skatter, entréer og guider til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Dansk rejseleder
- Lokale guider
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940
Prisen inkluderer ikke:
- International flybillet*1
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring *2
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag*3
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Montenegro
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Balkanrejser for korrekte bookinger
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen
- Rejsen gennemføres ved minimum syv tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 20
- Deltagelse foregår på egen risiko

_____________________________________________________
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser.
*1

- Tvernø Travel Group inkluderer ikke flybilletten for fleksibilitetens skyld. Det gør det lettere at garantere rejsen ved få
tilmeldte, ligesom det er lettere at arrangere individuelle forlængelser. Det er desuden lettere at arrangere afrejse fra
eksempelvis Aalborg, Billund eller Hamborg.
Forudsætningsændringer som valutakurser, ændrede skatter og afgifter samt oliepriser kan medføre ændret pris til
efterfakturering jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning.

*3 -

Det er kutyme at give drikkepenge i Montenegro. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer.

Balkanrejser, Tvernø Travel Group, og Jan Tvernø
Tvernø Travel Group drejer til venstre, hvor andre kører lige ud!
Tvernø Travel Group arrangerer rejser med kant til en masse
spændende lande rundt om i verden, som vi selv har en stærk
fascination af i primært Sydamerika, Langs Silkevejen og på Balkan.
Jeg kom i 2007 hjem fra en rejse i Peru med en idé. Ideen hed Happy
Lama Travel og gik ud på at arrangere individuelle rejser i Peru på en
måde, så den rejsende selv havde maksimal indflydelse på rejsens
indhold, varighed og budget.
Det har udviklet sig siden opstarten i 2007 og vi arrangerer nu rejser i
ca. 55 lande og territorier efter samme fleksible model med fire
specialiserede rejsebrands - All Exclusive Travel, Balkanrejser,
Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. Alle fire rejsebrands er
registreret i Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Tvernø Travel Group er stadig og skal altid være en stærkt
passionsdrevet virksomhed.
Tvernø Travel Groups eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, som selv
har rejst indgående i ca. 55 lande, lægger stor vægt på personligt at
have researchet de valgte destinationer og er derfor meget på farten
for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et omfattende professionelt
netværk i ca. 70 lande.
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea
Mongoliet, Surinam, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien,
Nagorno-Karabakh, Bulgarien, Montenegro, Moldova og Sri Lanka.
Balkanrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk

Jan Tvernø ved Persepolis i Iran

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser
som tager dig ”Off the beaten track” til
steder som ikke udbydes hos traditionelt
tænkende rejsebureauer.
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk

