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Sveti Stefan 

 

 

Rundtur Montenegro – 
 Albania og Bosnia-Herzegovina 

 

28. mai – 6. juni 2019 
 

 

 

Bli med til disse tre vakre landene på Balkan! 
 



Budva 

1. dag. Tirsdag  28.mai   

Oppmøte Gardermoen 08.00 Flyavgang 09.50 Ankomst Dubrovnik 12.45 

På flyplassen blir vi møtt av Enes Mujkanovic, vår norsktalende turleder, og bussen vi 
skal ha under reisen. Før vi passerer grensen til Montenegro stopper vi i den lille 
kroatiske byen Cavtat for å spise lunsj. Like etter grensepassering gjør vi et stopp i 
Igalo som går for å være et av de beste kurstedene ved Adriaterhavet. Deretter går 
turen til Budva som skal være basen vår under oppholdet i Montenegro. Montenegro 
er et lite land - ikke større enn Telemark fylke, og vi vil under utfluktene våre få se mye 
av dette lille vakre landet på Balkan.                                                   (LM) 

 

2. dag. Onsdag 29. mai 

Denne dagen bruker vi til å besøke Perast og Kotor. Perast er en idyllisk by som har 
en fantastisk beliggenhet mellom fjord og fjell. Rett utenfor Perast ligger Our Lady of 
the Rocks. Ifølge legenden ble øya bygd opp over flere hundre år av kroatiske sjømenn 
som holdt en gammel lovnad etter å ha funnet et ikon av Madonna og Jesusbarnet på 
en klippe i sjøen 22 juli 1452. Etter hver vellykket sjøreise la de stein i sjøen hvor funnet 
ble gjort. Slik bygdes øya opp. Skikken er fremdeles levende. Etter besøket i Perast 
drar vi til Kotor som står på Unescos Verdensarvliste. (Lokal guide)                                                   
(FL)  



 
Lady of the Rocks 
 

3. dag. Torsdag 30. mai 

Denne dagen blir det båttur på Skadarsjøen med utgangspunkt fra den lille 
fiskerlandsbyen Virpazar. Shkadarsjøen er den største innsjøen på Balkan. I 1983 
ble den montenegrinske delen av innsjøen utpekt som nasjonalpark. Her finner en et 
av de største fuglereservatene i Europa – nærmere 300 fuglearter.  

Vi spiser lunsj på båten før vi drar tilbake til Budva.                                    (FLM)                             
   

 
Utsikt over Rijeka Crnojevica         
 

4. dag. Fredag 31. mai  

En dag som er fullt og helt til egen disposisjon. Kanskje noen har lyst til å ligge på 
stranda hvis været tillater det, eller bare rusle rundt i gamlebyen.                (F)                                                                           

 



 

5. dag Lørdag 1. juni 

Denne dagen blir det dagstur til Albania hvor vi skal besøke byen Shkoder i den 
nordvestre delen av landet. Den er en av Albanias eldste byer og er i dag en by som 
har sterk innflytelse på kultur, religion, kunst og underholdning i det nordlige Albania. 
(Lokal guide). Her gir vi oss god tid og spiser lunsj. På hjemturen tar vi en stopp i den 
lille byen Shiroka som ligger ved den albanske delen av Skadarsjøen.            (FLM)
             

 

6.dag. Søndag 2. juni 

Dagen er til egen disposisjon.                                                                            (F)                                                                                   

 

7. dag Mandag 3. juni 

Denne dagen blir det besøk til fjellbyen Cetinje og Sveti Stefan. Cetinje er 
Montenegros gamle hovedstad. Her ble de første utdannelsesinstitusjoner lagt og det 
første teateret i Montenegro oppført. Etter besøket i Cetinje kjører vi tilbake til Budva 
og stopper ved den fasjonable halvøya Sveti Stefan.  Denne halvøya ble bebodd på 
1500 tallet. På det meste hadde øya 400 innbyggere. På 1950 tallet var det bare 21 
igjen. Da ble det besluttet å gjøre øya om til en meget eksklusiv ferieresort. Det sies 
at sjøen rundt øya smaker av champagne! (Lokale guide).           (FLM)
               



Cetinje 

8.dag Tirsdag 4. juni 

Etter frokost setter vi kursen mot byen Trebinje i Bosnia og Herzegovina. Trebinje er 
en by og kommune ved elven Trebišnjica i landskapet Hercegovina helt sør i Bosnia-
Hercegovina. Den har en gamleby fra 1700-tallet som stort sett slapp unna store 
skader i krigen i Bosnia-Hercegovina.  Etter innkvartering spiser vi lunsj og gjør oss 
kjent i byen. Resten av dagen er til egen disposisjon.                            (FLM) 

 

Trebinje 

9. dag. Tirsdag 5. juni 

Etter frokost skal vi besøke en av de mange vingårdene i området. Vi gir oss god tid, 
spiser lunsj og koser oss før vi returnerer til hotellet.                                   (FLM)
                                                                                                                                                                      

10. dag. Onsdag 6. juni Etter frokost er det avreise. (Til flyplassen i Dubrovnik er det 
3 mil). Flyavgang 13.15. Ankomst Oslo 16.15 



 

 

Pris kr. 14900.-       Tillegg enkeltrom kr. 1100.-         Max 14 deltagere 

 
I prisen er inkludert: 

• Flybilletter Oslo - Dubrovnik - Oslo (Norwegian). 
• All transport under reisen. 
• Alle utflukter. 
• Inngangsbilletter 
• Lokale guider og norsktalende reiseledere. 
• Alle overnattinger og frokoster 
• 6 lunsjer og 6 middager (En middag og en lunsj med drikke). 

BESTILLING OG BETALING 
Etter mottatt påmelding, vil du få tilsendt reisebekreftelse og depositumsfaktura på kr. 
2500.- Restsum innbetales senest 45 dager før avreise 

Avbestilling/reiseforsikring må hver enkelt sørge for. 

Påmeldingsfrist 15. januar 2019. 

Avbestillingsvilkår: 

Dersom avbestilling skjer: 
• Mer enn 42 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr på kr 250.- 

• 42-32 dager før avreise, beholder arrangøren innbetalt depositum 
• 14 dager før avreise betales 50 % av reisens pris 

• Mindre enn 14 dager før avreise, belastes hele beløpet 
 

Pisak Reiser ønsker deg velkommen! 
Reiseledere: Anne Marie Leirfall og Enes Mujkanović 
Påmelding:   aml@pisak.no eller tlf. 913 73 540 
 
                                    Pisak Reiser         Hoffsjef Løvenskiolds vei 29 B         0382 Oslo 
                                    web: www.pisak.no               e-mail:  aml@pisak.no 
                                    Konto nr.: 4465.21.33271    Org.nr.: 988742139  


