
 

 
Det lilla landet Montenegro med sin vackra natur lockar med allt från stränder till berg, flera 
nationalparker och många mysiga små städer. Temperaturen är behaglig under vår och höst, 

prisnivån är förhållandevis låg och de gästvänliga montenegrinerna tar väl hand om sina gäster. 
Vi bor på strandnära Hotel Montenegro Beach Resort i den lilla orten Becici – som gjort för sol 

och bad - och vi varvar avkopplande dagar på egen hand med härliga utflykter!  
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAG 1 - TILL DUBROVNIK OCH 
MONTENEGRO           
Vi lämnar Arlanda tidig morgon och målet 
för vår resa är Dubrovnik. Inga måltider 
ingår på flyget men det går att köpa något 
lättare ombord för den som så önskar. Vi 
landar i Dubrovnik omkring kl 09.25 och i 
ankomsthallen möts vi av vår svensk-
talande reseledare som kommer att vara 
med oss hela resan och utanför väntar 
bussen som skall ta oss till den lilla orten 
Becici i Montenegro. Med Becici som 
utgångspunkt varvar vi utflykter till några 
av Montenegros höjdpunkter med dagar då 
vi bara kopplar av. På strandnära 
fyrstjärniga Hotel Montenegro Beach 
Resort skall vi bo i 7 nätter. Efter 
incheckning har vi tid på egen hand innan 
det är dags för gemensam middag.  
Ca 100 km 
 
DAG 2 – BUDVA, CETINJE OCH 
VINPROVNING 
Vi börjar dagen med att utforska Budva 
som bara ligger ett stenkast från Becici. 
Budva är en av Montenegros mest populära 
turistorter.  Staden sägs ha grundats 
redan på 400-talet f.Kr., men det är 
medeltiden som präglar den pittoreska 
stadskärnan. Vi gör en promenad under 
förmiddagen med engelsktalande 
lokalguide. Gamla staden ligger innanför 
ringmuren och vi kan också njuta av den 
fina långa stranden kantad av 
restauranger och barer. 
Vi lämnar kusten och vår buss tar oss in i 
landet. På krokiga vägar reser vi genom 
det vackra landskapet till den kungliga 
huvudstaden Cetinje, belägen på 670 
meters höjd över havet. Här gör vi ett 
besök i kung Nikolas imponerande palats 
som idag är museum. Palatset byggdes på 
1860-talet som residens för kungafamiljen 
och hyser bland annat de montenegrinska 
kronjuvelerna. I Cetinje äter vi också 
lunch tillsammans. Därefter fortsätter vi 
på serpentinvägar och når så småningom 
Njeguši, som ligger på Lovćens sluttningar 
på 1 100 meters höjd över havet. Byn är 
känd för att ätten Petrović, Montenegros  
   

kungafamilj, härstammade härifrån 
samt för sin speciella ost och skinka. Här 
provar vi tre viner med tilltugg innan vi 
framåt sen eftermiddag återvänder ner 
till kusten och vårt hotell, där gemensam 
middag väntar. Ca 150 km 
 
DAG 3 - BECICI 
Idag ska vi bara njuta! Passa på att ta ett 
dopp i poolen, eller i det fantastiska 
Adriatiska havet. I bakgrunden finns  
branta berg och i förgrunden finns en av 
Montenegros längsta stränder. Efter en 
dag på egen hand ses vi framåt kvällen  
igen för gemensam middag. 
 
DAG 4 – PERAST OCH KOTOR 
Efter frukost är det dags att under en 
heldag med engelsktalande lokalguide 
besöka den vackra Kotorbukten som ligger 
norr om Becici. Under dagen äter vi 
gemensam lunch och vi åker först till 
Unescolistade staden Perast, Den lilla 
staden visar upp många barockpalats som 
minner om stadens blomstringsperiod 
under Venedigs styre. Vi tar sedan båt ut 
till den berömda ön Our Lady of the Rock. 
Ön är konstgjord, skapad av stenar som 
sjömän på 1400-talet släppte ner i havet 
på den plats där de hade hittat en ikon 
föreställande Jungfru Maria och 
Jesusbarnet. Dagens kyrka byggdes på 
1600-talet. Efter vårt besök på ön 
fortsätter vi till staden Kotor, som också 
finns med på Unescos världsarvslista. 
Belägen intill den djupa och mycket vackra 
bukten ligger den välskötta medeltida 
staden omgiven av blått hav och höga 
berg. Staden har en mycket välbevarad 
medeltida kärna, omgiven av ett 
imponerande befästningssystem. Under 
vår promenad i labyrinten av gränder, 
kyrkor, palats och torg besöker vi bland 
annat stadens berömda katedral, som 
byggdes på 1100-talet och är tillägnad 
helgonet Trifon. Under sen eftermiddag 
återvänder vi till Becici och vårt hotell där 
gemensam middag väntar. Ca 80 km 
 
 
 

 
Avresa: 16/10 2021 
 
Pris:  13 495:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 12 995:- 
 
I priset ingår: 
Buss till Arlanda t o r, Flyg med 
Norwegien  t o r från Arlanda inkl. 
skatter och avgifter.  Resa med 
helturistbuss enligt program, del i 
tvåbäddsrum på Hotel Montenegro 
Beach Resort,  7 x frukost, 7 x 
middag – antingen serverad eller i 
bufféform, 3 x lunch, dag 2, 4 och 6, i 
programmet förekommande utflykter, 
entréer och guidningar, Svensktalande 
reseledare möter upp vid ankomst till 
Dubrovnik och följer oss under hela 
resan.  
 
Tillägg/person: 
Enkelrum:  1 550:- 
 
Valuta: EUR 
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Södertälje, Västerås 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group 
 
Valutadag:  2020-12-16 

På Björcks Resor värnar vi alltid om våra 
resenärers säkerhet. För information om 

säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att förebygga 
smittspridning av covid 19 i samband med våra 

resor hänvisas till vår hemsida – 
www.bjorcks.se 

 

 

 
08-550 192 15 | www.bjorcks.se 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

På Björcks Resor värnar vi alltid om våra resenärers säkerhet. För information om säkerhetsåtgärder vi vidtagit 
för att förebygga smittspridning av covid 19 i samband med våra resor hänvisas till vår hemsida – 

www.bjorcks.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08-550 192 15 | www.bjorcks.se 

 

DAG 5 – BECICI 
Hela dagen är fri för egna aktiviteter. Det 
är en trevlig promenad in till Budva så 
kanske en kaffe eller något annat gott på 
någon trevlig uteservering lockar? På 
kvällen äter vi gemensam middag på 
hotellet. 
 
DAG 6 – SKADARSJÖNS 
NATIONALPARK  
Sydöst om Becici, på gränsen mellan 
Montenegro och Albanien ligger en av 
Montenegros mest betagande platser – 
Skadarsjön! Hit gör vi en heldagsutflykt 
tillsammans med vår engelsktalande 
lokalguide. Vi följer till att börja med den 
vackra kustvägen söderut och viker sedan  
 
 
 

av inåt landet. Skadarsjön är den största 
sjön på Balkanhalvön, och med sina 
kringliggande våtmarker är den skyddad 
som nationalpark. Här finns en mycket rik 
flora och fauna, och området är en 
fågelskådares paradis. Bland sjöns runt 
280 fågelarter finns den sällsynta 
krushuvade pelikanen som är 
nationalparkens symbol. Vi gör en härlig 
båttur på sjön och njuter av de vackra 
naturscenerierna. Under dagen äter vi 
gemensam lunch i den lilla orten Virpazar, 
belägen alldeles intill sjön. Framåt sen 
eftermiddag är vi tillbaka i Becici och 
middag äter vi tillsammans. Ca 90 km 
 
 
 
 
 

DAG 7 - BECICI 
Vi njuter av den sista dagen i Becici och tar 
vara på solen och de härliga baden. Ses 
förstås igen till dagens middag.  
 
DAG 8 - TILLBAKA TILL SVERIGE 
Tidig avresa från hotellet. Vårt flyg lämnar 
Dubrovnik kl 10.10 (prel) och landar på 
Arlanda omkring kl 13.05. Här väntar 
Björcks egen buss som tar oss till 
respektive hemort. 
 
 
 
 

 
Hotell på resan: 

Hotel  
Hotel  Hotel Montenegro Beach Resort, Becici -  www.montenegrostars.com/hotel-montenegro 

 
OBS! 

Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt ID-kort eller körkort 
räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 

 
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. 

OBS! 
 


