
 
BESTEMMING: KROATIË  

& MONTENEGRO 

Kroatië, een schitterend land met 
prachtige natuur en een opvallend mooie 
kustlijn. Dubrovnik, in het zuiden van 
Dalmatië, wordt als een van de mooiste 
steden van de Adriatische kust 
beschouwd. Kroatië grenst aan de 
zuidkant aan Montenegro, een relatief 
onontdekt vakantieland.  
 
Montenegro is een verrassende 
bestemming met mondaine kustplaatsen, 
uitgestrekte stranden en een groen 
binnenland.  Ook voor actieve reizigers   
valt er genoeg te beleven. Vanuit het hart 
van het Piva natuurpark, worden 
avontuurlijke rafting trips gemaakt.  
Een bezoek aan het pittoreske 
havenstadje Kotor mag niet ontbreken. 
De gelijknamige baai is vanwege zijn 
uitzonderlijke natuurlijke schoonheid 
geplaatst op de werelderfgoedlijst.  
Vanuit Kotor kun je een mooie boot- of 
fietstocht maken of per kayak een van de 
mooiste baaien ter wereld ontdekken. 
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Er zijn op dinsdag, donderdag en zondag directe vluchten naar Dubrovnik vanuit Amsterdam en v.v.  
 
 
Dag 1:   Vlucht Amsterdam – Dubrovnik 
 
Dag 2:   Dubrovnik 
 
Dag 3:   Dubrovnik  - Waterfall Rafting Centre Montenegro  
 
Dag 4:   Waterfall Rafting Centre  
 
Dag 5:   Waterfall Rafting Centre – Kotor 
 
Dag 6:   Kotor 
 
Dag 7:   Kotor, boot-kayak-fiets tour 
 
Dag 8:   Vlucht Dubrovnik  - Amsterdam 
 

KORTE ROUTEBESCHRIJVING 



 
  
Dag 1  Amsterdam - Dubrovnik  
Vlucht vanuit Amsterdam naar Dubrovnik, in het zuiden van Dalmatië. Bij aankomst op het vliegveld wordt u 
van de luchthaven afgehaald en in ongeveer 20 minuten naar uw hotel gebracht.  Het Grand Villa Argentina 
hotel biedt directe toegang tot het strand en heeft een terras met een panoramisch uitzicht op zee.  
Vanaf het hotel is 5 minuten lopen naar het oude centrum. Overnachting in Grand Villa Argentina. 
 
Dag 2  Dubrovnik 
Dubrovnik is gelegen aan het kristalheldere water en is een bezienswaardigheid op zich. De oude, compleet 
ommuurde vestingstad staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Dubrovnik wordt als een van de mooiste 
steden van de Adriatische kust beschouwd en daarom ook wel de 'Parel van de Adriatische Zee' genoemd.  
Overnachting in Grand Villa Argentina. 
 
Dag 3  Dubrovnik - Waterfall Rafting Centre , Montenegro ca. 150km 
Na het ontbijt vertrek per huurauto naar het Piva natuurpark in Montenegro. Het Rafting Camp ligt in de 
schaduw van een beukenbos aan de oever van de rivier. De omgeving is sereen met alleen het geluid van 
een klaterende waterval en fluitende vogels. In de middag  kunnen de viskunsten worden getoond. Volgens 
de lokale vissers is het gebied rijk aan wilde forel, zalm en spruit.  Na het diner is er muziek bij een 
knetterend kampvuur. Overnachting in een houten bungalow  op basis van vol pension.  
 
Dag 4  Waterfall Rafting Centre , Montenegro  
Na een volledige veiligheidsbriefing en instructie, gaat de rafting tocht over de Tara rivier beginnen. 
Spectaculaire stroomversnellingen door een prachtig landschap van 18 km van Brstanovica tot Scepan Polje. 
De eerste paar stroomversnellingen die je tegenkomt zijn klein, maar gedurende de tocht komen er meer 
uitdagingen. Op de meest interessante plekken wordt gestopt voor een verfrissende duik. Na afloop wordt je 
weer teruggebracht naar het Waterfall Rafting Centre voor diner en overnachting.  
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Dag 5    Waterfall Rafting Centre  - Kotor 150km 
Vanuit het Rafting Centre is het ongeveer 25 min rijden door de Piva Canyon naar Pluzine, de kleinste 
gemeente van Montenegro. Hiervandaan begint de boottocht door het smaragdgroene water van het Piva 
meer met interessante stops aan het meer. Zoals bij de indrukwekkende Oteša grot, alleen bereikbaar per 
boot of het eiland Gradac, waar je op de kliffen nesten en steenarenden kunt spotten. In het Jazz Restaurant 
Zvono (The Bell) in Pluzin staat er een lunch klaar en daarna is  het is ongeveer 3 uur rijden naar het 
havenstandje Kotor. Overnachting in Forzamare Hotel***** een boetiekhotel gelegen op een privé-strand, 
aan de oever van de Baai van Kotor, 3 km van het stadscentrum. 
 
Dag 6    Kotor 
Kotor staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en niet zonder reden. Het staat vol met oude kerkjes en het 
lijkt soms alsof je in de Middeleeuwen bent. Vooral als je de oude stadsmuren ziet. Die komen uit het 
eeuwenoude Byzantijnse Rijk. De baai van Kotor wordt gerekend tot één van de mooiste baaien van de 
wereld. Overnachting in Forzamare Hotel.  
 
Dag 7    Boot, kayak & fiets tour Kotor 
Een avontuurlijke dag in het vooruitzicht. De dag begint met een boottocht vanuit Kotor naar ‘Our Lady of 
the Rock Island’ waar een prachtig barok kerkje te vinden is . De boot vaart verder naar Dobrota waar de 
kajaks  klaarliggen, waarmee je op eigen gelegenheid een tour langs de kust kunt maken met genoeg 
mogelijkheden om te stoppen om te zwemmen. Tot slot staat een leuk  fietstocht langs de kust terug naar 
Kotor op het programma. Overnachting in Forzamare Hotel.  
 
Dag 8   Kotor -  Dubrovnik – Amsterdam 
Het is ongeveer 2,5 uur rijden naar de luchthaven van Dubrovnik. Hier wordt de auto weer ingeleverd en 
vertrekt het vliegtuig terug naar Amsterdam. Het is mogelijk de reis te verlengen. 
 
Reissom bij 4 personen vanaf ca. € 1575 per persoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


