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Croàcia, Montenegro i Bòsnia

 

Aquesta ruta ens permet visitar el més rellevant de tres destins turistics de l’àrea dels Balcans: 

de Kotor, les ciutats de la costa sud i la ruta nord passant pel monestir de Moraca, les gorges del Tara i el PN Durmitor; a Bòsnia, 

les ciutats de Sarajevo, Mostar i Pocitelj; a Croàcia, les esplèndides Split, Trogir, Dubrovnik i les illes de Hvar i Korcula

completa per una regió fascinant sacsejada per la Història i que ara ens mostra lliurement els seus signes d’identitat.

 

Ruta suggerida 
   

 

 
 
 

 Inclou:
tots els dies, dossier complet de ruta, 100% gestions.

 

No inclou
viatge), assegurança (opcional

NOTA IMPORTANT:
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Croàcia, Montenegro i Bòsnia

La gran ruta dels Balcans

Aquesta ruta ens permet visitar el més rellevant de tres destins turistics de l’àrea dels Balcans: a Montenegro la magnifica badia 

nord passant pel monestir de Moraca, les gorges del Tara i el PN Durmitor; a Bòsnia, 

les ciutats de Sarajevo, Mostar i Pocitelj; a Croàcia, les esplèndides Split, Trogir, Dubrovnik i les illes de Hvar i Korcula

csejada per la Història i que ara ens mostra lliurement els seus signes d’identitat.

Itinerari suggerit
Dia 1.- Arribada a Dubrovnik

visitant la badia Kotor: Herzeg Novi,

Dia 2.-  Visita de Kotor amb

Tivat i rodalies: Cetinje

Dia 3.- Seguim cap a la costa visitant 

Stefan i Stari Bar. Nit a la zona de 

Dia 4.-  Ruta cap al visitant 

Podgorica, el monestir de Moraca

fins al PN Durmitor. Nit a l’àrea de 

Dia 5.- Temps per explorar el 

del Durmitor i ruta cap a Bòsnia amb nit a 

Dia 6.-  Dia sencer per explorar Sarajevo. Nit

Dia 7.- Ruta cap al sud visitant

monastir de Blagaj.  Nit a Mostar

Dia 8.-  Seguim cap al sud, visitant 

Croàcia passant a l’illa de Hvar

Dia 9.- Mati a Hvar i seguim fins a

Dia 10.- Arribada a Dubrovnik

Dia 11.-  Visites a Dubrovnik 

Dia 12.- Vol de tornada.

 

OPCIÓ de fer extensions a Croàcia o altres països.

Preus i condicions: 
Inclou: allotjament 3 estrelles amb esmorzar o apartaments, cotxe de lloguer per a 

tots els dies, dossier complet de ruta, 100% gestions. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

viatge), assegurança (opcional). 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger
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Croàcia, Montenegro i Bòsnia (12 dies) 

La gran ruta dels Balcans 

a Montenegro la magnifica badia 

nord passant pel monestir de Moraca, les gorges del Tara i el PN Durmitor; a Bòsnia, 

les ciutats de Sarajevo, Mostar i Pocitelj; a Croàcia, les esplèndides Split, Trogir, Dubrovnik i les illes de Hvar i Korcula. Una ruta 

csejada per la Història i que ara ens mostra lliurement els seus signes d’identitat. 

t 
Dubrovnik i entrada a Montenegro, 

badia Kotor: Herzeg Novi, Risan i Perast.. 

de Kotor amb la peninsula de Lustica, 

Cetinje, Lipska cave i el PN Loven. Nit 

Seguim cap a la costa visitant Budva, Sveti 

Nit a la zona de Petrovac. 

Ruta cap al visitant Virpazar (llac Skadar), 

monestir de Moraca, les gorges del Tara 

. Nit a l’àrea de Zabljak. 

Temps per explorar el Llac Negre i les rodalies 

del Durmitor i ruta cap a Bòsnia amb nit a Sarajevo. 

Dia sencer per explorar Sarajevo. Nit 

Ruta cap al sud visitant Konjic, Mostar i el 

Nit a Mostar.  

Seguim cap al sud, visitant Pocitelj i entrem a 

illa de Hvar. Nit. 

Mati a Hvar i seguim fins a l’illa de Korcula.  

Dubrovnik, passant per Ston. Nit. 

Visites a Dubrovnik i rodalies (Cavtat). Nit 

Vol de tornada. 

de fer extensions a Croàcia o altres països. 

allotjament 3 estrelles amb esmorzar o apartaments, cotxe de lloguer per a 

 

: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar el 

gust del viatger.  
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