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Des de  

630€ 

 
GC 1881 

Montenegro amb Dubrovnik (8 dies) 

El nou secret dels Balcans 

Montenegro, per dimensions i atractius, ens permet un estada intensa d’una setmana. Aquest recent Estat dels Balcans 

conserva tota l’essència de la regió, en quant a costa mediterrània, interiors  rurals i muntanyes i gorges espectaculars, però 

amb tota l’autenticitat que alguns Estats veïns han perdut amb la massificació turistica. La nova descoberta d’un desti abans 

arraconat dins la Iugoslàvia unida, i que ara s’ofereix amb totes els seus propis signes d’identitat. I sense oblidar Dubrovnik. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 
 

 

Dia 1 .- Arribada a Dubrovnik. Recollida del cotxe i ruta a la 

badia de Kotor.  Visita de Kotor i Perast. 

Dia 2 .- Explorem la badia i la península de Lustica. Kotor. 

Dia 3 .- Ruta cap a Cetinje, antiga capital, el PN Lovcen, i la 

cova de Lipska. Visita de Budva i Sveti Stefan i nit a Petrovac. 

Dia 4.- Explorem la costa visitant l’antiga Stari Bar i Ulcinj, amb 

fort regust otomà, fins als limits amb Albània. Opció de visitar 

el PN del llac Skadar i el poble de Virpazar. Petrovac.  

Dia 5 .- Seguint les gorges del Moraca, fent la ruta dels 

monestirs de Moraca, Berane i Bijelo Polje, a tocar de Sèrbia.  

Dia 6.- Sortim cap a les impressionants gorges del Tara via 

Moljovac i Kolasin, visitant esglèsies, fins al PN Durmitor i el 

llac negre. Nit a la zona de Zabljak. 

Dia 7.- Ruta cap al sud, passant per Niksic, visitant el famós 

monestir d’Ostrog i el barri otomà de la capital, Podgorica. 

Arribada a Herzeg Novi. Visita del casc antic i nit. 

Dia 8 .- Opció de visita de Dubrovnik durant el dia, abans 

prendre el vol de tornada. 

 

Notes:  Aquest ruta es pot fer amb vols a Podgorica, i admet 

extensions a Croàcia, Albània, Sèrbia o Bòsnia. 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats, allotjaments en hotel 3 

estrelles amb esmorzar o apartaments, dossier de ruta (què fer, horaris, 

preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) i 100% gestions. 

 

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

complementar aquest viatge).  

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys, a gust del viatger 
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Badia de Kotor Illes davant de Perast, Badia de Kotor 

  

Monestir de Moraca Llac Negre i el mont Durmitor 

  

Sveti Stefan Monastir d’Ostrog 

 


