
Dagsprogram 
 
Dag 1, lördag: Flyg till Kroatien 
Flyg till Dubrovnik - Herceg Novi: Efter några timmar i luften landar vi på flygplatsen i kroatiska Dubrovnik. Här 
väntar vår transferbuss som tar oss över gränsen till Montenegro och vårt mål för dagen, Herceg Novi och det 
trevliga semesterhotellet Hunguest Hotel Sun Resort, ca 3 mil. Montenegro är ett ganska nytt land som först i 
juni 2006 utropades som självständigt. På kvällen samlas vi för en gemensam middag. 

Dag 2, söndag: Underbara Kotorbukten 
Herceg Novi: Staden brukar beskrivas som evigt grön, solig och kuperad. Herceg Novi ligger där berget börjar 
slutta ner i havet och på sommaren blommar den upp både bildligt och bokstavligt och det är verkligen grönt. 
Stadsfloran skiljer sig en del från övriga delar av landet då många växter kom hit med sjömännen från deras 
resor på världshaven. I Gamla stan, Stari Grad, ligger mysiga små kullerstensgränder med restauranger och små 
butiker om vartannat. Vi rekommenderar att du följer med på båtutflykten i vackra Kotorbukten. Njut av 
fantastiska vyer och det blir även sightseeing i bedårande Kotor. Missa inte denna juvel! 

Dag 3, måndag: Upp i bergen 
Herceg Novi - Budva: Efter frukost fortsätter vi vår resa genom Montenegro. Efter Kotor väntar serpentinvägar 
och hårnålskurvor på vägen upp i bergen. Vi gör ett stopp i den lilla byn Njeguši, berömd för sin ost och skinka, 
och passar på att äta lunch. Senare under dagen besöker vi även Cetinje, landets gamla huvudstad. En dag med 
underbara vyer! Vårt mål för dagen är Budva och härliga The Queen of Montenegro Hotel, beläget i Becici strax 
öster om Budva, där vi ska bo i tre nätter, ca 10 mil. Här äter vi middag tillsammans på kvällen. 

Dag 4-5, tisdag - onsdag: Mera Montenegro 
Budva: En stad väl värd att upptäcka. Förutom stadens naturliga skönhet och underbara stränder kan man även 
stoltsera med flera historiska monument. Gamla stan är fylld med kulturskatter och vindlande gränder. Passa 
gärna på att besöka några av alla butiker, caféer och gallerier som finns i Stari Grad, Gamla stan. Följ med på 
våra utflykter och upplev Montenegros huvudstad Podgorica och det spännande grannlandet Albanien. 

Dag 6, torsdag: Dubrovnik andas historia 
Budva - Dubrovnik: Efter frukost tar vi farväl av Montenegro och kör in i Kroatien och Dalmatien. Det är inte 
långt kvar till Dubrovnik som vi når vid lunchtid, ca 10 mil. Staden anses vara en av Europas och till och med 
världens mest sevärda städer. Insprängd mellan två vikar mot kala grå berg som står i effektfull kontrast till 
det blå havet. Dubrovnik är berömd för sin arkitektoniska skönhet och de imponerande murarna som omringat 
staden sedan 1400-talet. I den bilfria stadskärnan finns vackra gränder och det är en fröjd att strosa runt. Följ 
med din guide på en promenad och njut av pärlan vid Adriatiska havet. I Dubrovnik bor vi bekvämt på Hotel 
Adria med utsikt över havet. 

Dag 7, fredag: Kroatiskt vin & sköna Cavtat 
Dubrovnik: I dag har du möjlighet att följa med till den grönskande Peljesachalvön för besök och provsmakning 
i en vinkällare. På kvällen kan du följa med till Kroatiens sydligaste stad, lilla Cavtat, med otaliga palats, 
residens och monument från romartiden. I den gamla stadskärnan utmärker sig Vlaho Bukovacs hus, den mest 
betydelsefulla kroatiska konstnären, och ”Knežev dvor”, furstepalatset, vid Cavtatstranden. Dessa är bara 
några av sevärdheterna som lockar kulturintresserade besökare till staden. Vi avnjuter en härlig middag under 
pinjeträden vid strandpromenaden. 

Dag 8, lördag: Nya vänner & minnen 
Flyg från Dubrovnik: Det har blivit dags att åka till flygplatsen och fyllda av upplevelser landar vi så småningom 
i Skandinavien. På återseende! 
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