Regió dels Balcans

Del 24 al 30 Agost 2021

Montenegro
Països de l´antiga Iugoslàvia
24/08/21 Barcelona – Podgorica Austrian Airlines 10.05h...14.15h. Montenegro o Crna Gora ( nom en montenegrí),
és un país de la península dels Balcans amb 300

30/08/21 Podgorica – Barcelona Austrian Airlines 15.00h.. 19.35h. km de costa del mar Adriàtic i fent frontera amb
Croàcia, Kosovo, Sèrbia i Bosnia-Herzegovina i
Albània. Al 1929, va passar a formar part de
Iugoslàvia i quan es va desintegrar, l´any 1992,
Montenegro va decidir seguir aliat amb Sèrbia
fins l´any 2006 que és va declarar com a país
independent. Està pendent de formar part de la
unió Europea però utilitza l´Euro com a moneda.
Ens sorprendrà la seva bellesa amb una gran
diversitat de paisatges amb quatre parcs
Nacionals , muntanyes, llacs, pobles mariners
i nuclis patrimoni de la Humanitat per la
Unesco... Tot això, cuinat amb els serveis i
qualitat que us ofereix Viatges Samblas, faran
d´aquest un viatge inoblidable

Documentació per viatjar:
DNI ORIGINAL I EN VIGOR
Facturació de 1 maleta de 15kgs /
persona + 1 bolso de mà

CASAL GG DE MANRESA
ASSOCIACIÓ VIURE I CONVIURE
C/ Circumval.lació 60 MANRESA
Telf.: 93 874 19 55

PREU PER PERSONA:

1.498 €

Suplement habitació individual: +295 €

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: VIATGES SAMBLAS S.L WWW.SAMBLAS.ES Telf: 93 871 52 53 – 646 982 231

asun@samblas.es

Dia 1r: Origen – aeroport de Barcelona- Podgorica .
Sortida del punt d’origen direcció l´aeroport de Barcelona. Tràmits de facturació i embarcament al vol amb
destinació Podgorica. Arribada i trasllat al restaurant per dinar. A la tarda, visita a la ciutat, capital de
Montenegro. Entre els seus rius i ponts està el modern pont del Mil.leni sobre el Moraca i el pont de
pedra sobre el Ribnica. El campanar, construït pels turcs segles enrere, domina el nucli antic.
Finalitzada la visita, trasllat a l’hotel Hilton 5*. Acomodació a les habitacions, sopar i allotjament.

Dia 2n : Parc Nacional del Llac
Skadar – Sveti Stefan- Budva
Esmorzar
bufet.
Sortida
amb
l´autocar per arribar al Parc Nacional
del llac Skadar . El llac es troba a la
frontera entre Montenegro i Albània .
És el llac més extens de la península
balcànica amb una superfície de 391
km2 i el tercer més gran d´Europa.
Pujarem en un vaixell i navegarem
per gaudir del paisatge que l´ha fet
mereixedor de ser declarat parc
Nacional. Finalitzat el trajecte amb
vaixell, degustarem els bunyols
casolans i molt típics de la zona.
Continuarem tot seguit la nostre ruta,
i arribarem a Sveti Stefan , una
antiga vila marinera, convertida avui
dia en un hotel de Luxe. Pararem per
fer la foto, i tot seguit ens treslladarem a Budva. Dinar. A la tarda visitarem la ciutat, als peus del mar Adriàtic . El nucli històric destaca
la muralla de pedra construïda pels venecians que envolta els estrets carrers de l´antiga ciutat medieval
Stari Grad. En aquest centre històric hi ha una Ciutadella i edificis religiosos com l’església de Santa
Maria in Punta, que data del segle IX. Finalitzada la visita, retorn a Podgorica. Sopar i allotjament a
l´hotel.

Dia 3er : Monestir de Moraca – Parc Nacional de Biogradska Gora – Zabljk
Esmorzar bufet. Sortim amb l´autocar direcció al nord del país. Parada al monestir de Moraca. És tracta
de un dels edificis més importants a l´edat mitjana al país. A més de l´arquitectura, les seves pintures
són d´especial importància. Hi ha una pintura del segle XIII amb onze escenes de la vida del profeta
Elies del segle XV. Altres obres van ser destruïdes a principis del segle XVI pels Otomans quan aquests
van ocupar el monestir saquejant-ho. Continuació de la ruta i entrada al Parc Nacional de Biogradska
Gora . Amb una superfície de 50 km2 els elements bàsics del parc són: Bosc Primigeni, grans vessants
muntanyoses i cims per sobre dels dos mil metres sobre el nivell del mar, sis llacs glaceres , cinc a una
altitud de 1820 msnm i un fàcilment accessible llac de plana just a l´entrada del parc. Dinar en restaurant.
A l´hora indicada, continuarem la ruta per arribar a Zabljk. Acomodació a l´hotel, sopar i allotjament.
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Dia 4rt : Parc Nacional de Durmitor en 4x4
Esmorzar. Trobada amb els 4x4 a la porta de l´hotel per començar la gran aventura. Pujarem als vehicles
i durant el matí recorrerem els millors miradors i zones del parc Nacional d´on gaudirem de paisatges
d´alta muntanya amb vistes espectaculars. Finalitzarem la ruta al Black Lake. Dinar. Tarda passejada
als voltants del llac per fotografiar paratges verges i gaudir de l´entorn. A l´hora indicada, trasllat a
l´hotel, sopar i allotjament.

Dia 5è : Monestir Ostrog – Kotor
Esmorzar i sortida direcció a la costa.
De camí, pararem al monestir d´Ostrog.
Aquest
monestir,
de
l’església
Ortodoxa sèrbia, fou construït
i
esculpit sobre la roca. És el centre de
peregrinació més important del país, i
està dedicat a San Basili d´Ostrog.
Visita a l´interior de l’església . Tot
seguit dinar en restaurant. A la tarda,
continuarem la ruta per arribar a la
badia de Kotor. Trasllat al nostre hotel,
acomodació, sopar i allotjament.

Dia 6è : Kotor.
Esmorzar. Tot seguit pujada a un
vaixell per navegar per la badia de
Kotor, considerat el fiord més gran del
sud d´Europa. Durant la navegació
veurem la gruta Blava, la illa de
Múmula i Ntra. Sra de la Roca. Dinar en
restaurant. A la tarda, visita al casc històric de Kotor, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
Amb un guia local, coneixerem la seva història medieval i gaudirem d’un paisatge de costa espectacular.
Sopar, i allotjament a l´hotel.

Dia 7è : Kotor – Podgorica – Barcelona- Origen.
Esmorzar i trasllat amb autocar a Podgorica. Dinar en restaurant i trasllat a l´aeroport . tràmits de
facturació i embarcar al vol amb destinació Barcelona. Arribada i trasllat amb autocar al nostre punt
d´origen.

I

El preu inclou:
.
Trasllats anada – tornada a l´aeroport de Barcelona
Bitllets d´avió classe turista Barcelona -Podgorica – Barcelona amb
facturació de 1 maleta de fins a 23 kgs
Autocar per tot el circuit
Estada en hotels 4/5*
Règim de pensió completa Aigua i vi inclòs als àpats
Totes les visites, entrades, guies locals
Jeeps 4x4 al Parc Nacional Durmitor
Passeig en vaixell al LLac Skadar.
Navegació per la badia de kotor i gruta Blava
Guia acompanyant de Viatges Samblas
Assegurança d´assistència en viatge.
Assegurança de cancel·lació. ( cobertures i exclusions segons pòlissa. consultar
www.samblas

