Montenegro - kultuuri- ja puhkusereis
Montenegro kui Vahemereäärne reisisihtkoht on eesti reisilistele seni olnud üsna
tundmatu sihtkoht.
Sel hooajal on puhkus Montenegros kättesaadav taas kõigile huvilistele - eelkõige
nendele, keda paelub Balkani kultuur ning kes on ehk veidi väsinud klassikalistest KeskEuroopa sihtkohtadest.
Montenegro kaunil liigendatud rannikul on imelisi rannasoppe, Aadria meri on sillerdavalt
läbipaistev ning kohalikud võõrustajad on külalislahked. Lisaks rikkalik valik huvitavaid
ekskursioone nii Montenegros kui ka naaberriiki Horvaatiasse.

REISIKAVA
1. päev LEND TALLINN-TIVAT, VABA PÄEV
Koguneme kell 03:30 Tallinna lennujaama väljuvate lendude saalis Germalo Reiside
teeninduspunktis, kus väljastatakse reisijatele vajalikud reisidokumendid. Lend EE8821
Tallinn-Tivat kell 05:15-07:15 (kohalikud kellaajad). Palume kontrollida kogunemise ja
lennuaega ka vahetult enne reisi!
Vaba pealelõuna puhkuseks.
Majutus seitsmel järgneval ööl Tivati kuurordis hotellis vastavalt valikule (hotellivalik
reisikava lõpus).
Tivat paikneb Montenegro edelarannikul kauni Aadria mere ääres. Eelkõige kohalike
seas populaarne ja seega rahvusvahelisest massiturismist puutumata kuurort on
viimastel aastatel läbinud muljetavaldava uuenduskuuri, siin on kaunis rannapromenaad,
uhke jahisadam, meeleolukad restoranid. Lähistele jäävad nii kultuuriloolised Budva ja
Kotor kui ka rahvarohke Budva kuurort. Tivat on suurepärane paik nautimaks
rannamõnusid kui ka tegemaks väljasõite piirkonna huvitavamatesse paikadesse.
2. päev BUDVA JA SVETI STEFAN
Sõidame Budvasse. Budva on kaasaegne rannakuurort ning tihti nimetatakse Budvat ka
Montenegro Kuveidiks või hoopiski Montenegro Ibizaks. Siiski on linnal ka pikk aja- ja
kultuurilugu ning hästi säilinud vanalinnaosa. Teeme jalutuskäigu vanalinnas ning
seejärel on võimalus puhata Budva rannas või külastada õdusaid suveniiripoode
vanalinnas. Sõidame vaatama ka Sveti Stefani poolsaart - eelkõige võlub meid vaade
maaliliselt kaunile maaribale, millele täna on rajatud luksuslik hotellikompleks, kus
armastavad peatuda paljud kuulsused ja prominendid.
3. päev MONTENEGRO PÄRLID PERAST JA KOTOR
Sõidame edasi Aadria rannikul kõige paremini säilinud barokklinna Perastisse – aja
jooksul tuhmunud ja veidi unarusse jäänud linnamajad ja kaptenite häärberid mäletavad
kunagisi luksuslikke aegasid ja rikkusi. Tänaseks on linna elanikkond kahanenud vaid
umbes neljasaja elanikuni. Näeme Püha Nikolaose kirikut ning meeleoluka pildi pakuvad
ka kaks saart Perasti lähistel Kotori lahes, millest ühel asub Püha Jüri
benediktiiniklooster koos kunagise kohaliku aadli kalmistuga ning teise saare puhul võlub
meid põnev legend saare tekkeloost. Soovijatel on võimalik külastada kohalikku
meremuuseumi. Sõidame edasi Kotorisse. Kaupmeeste ja kuulsate meresõitjate linn
Kotor on nime andnud ka imekaunile lahele, mille ääres ta asub. Teeme jalutuskäigu
UNESCO maailmapärandisse kantud vanalinnas. Näeme 12. sajandist pärit linna
katedraali, väikesi vanu kirikuid, mitmeid ajaloolisi linnapaleesid ja väljakuid ning
naudime linna keskaegset hõngu. Linna kohal tõuseb mäkke 4,5 km pikkune sakiline

linnamüür, mida mööda kõrgemale linna kohale tõustes paistab kaunis Kotori laht ja
vanalinn.
4. päev NJEGUŠI - CETINJE
Sõidame Njeguši platoole, kus on võimalik degusteerida kõige paremat njeguši
vinnutatud sinki ja kohalikku punast veini. Tee Njeguši platoolt üles on kitsas ja pakub
imetabaseid vaateid kogu Kotori lahele. Montenegros öeldakse, et kui sa pole käinud
Cetinjes, pole sa näinud Montenegrot. Seega jätkame meiegi oma ekskursiooni
kunagisse Montenegro ajaloolisesse pealinna Cetinjesse. Cetinje klooster oli ajalooliselt
riigi piiskoppide valitsemispaigaks. Uudistame ka Montenegro ainukese kuninga Nikola I
Petrovici paleed.
5. päev OSTROGI KLOOSTER
Ostrogi klooster on Montenegro tuntuim palverännupaik paiknedes rannikust
paaritunnise sõidu kaugusel kõrgel mäeahelikus. Aeg-ajalt on klooster kaetud pilve- ja
udulooriga ning annab sellega kogu kompleksile eriliselt müstilise aura. Siinne Dajbabe
kloosterkirik on ehitatud looduslikku koopasse ja on seetõttu eriti muljetavaldav. Siinset
kompleksi peavad pühaks nii moslemid, katoliiklased kui õigeusulised.
6. päev AADRIA MERE PÄRL – DUBROVNIKU VANALINN
Sõidame päevasele ekskursioonile Dubrovnikusse.
Avastame ilusaimat Dalmaatsia linna Dubrovnikut. Juba 7. sajandil rajatud Dubrovniku
linn on täna väga hästi säilinud müüridega piiratud keskaegse linna näide. Kuigi 90ndate
Balkani sõda tekitas linnas väga suuri purustusi, siis tänu UNESCO ja teiste
rahvusvaheliste organisatsioonide abile on linn suurepäraselt restaureeritud. Jalutame
mööda turistide lemmikut Placat, näeme Onofrijeva purskkaevu, Rolandi kuju, Sponza
tollihoonet ja 11. sajandi raekoda ehk tänast piiskopipaleed. Vaba aega võib veeta
vanalinnas või jalutades mööda taastatud linnamüüri nautides kauneid vaateid linnale ja
merele. Samuti on soovijatel võimalik tõusta gondeltõstukiga Dubrovniku kohale Srd mäe
nõlvale, et nautida ülalt vaadet linnale iseloomulikele punastele katustele ja Aadria mere
rannikule.
7. päev VABA PÄEV või DURMITORI RAHVUSPARK
Täna on suurepärane võimalus veeta aega rannas või külastada iseseisvalt mõnda
rannikul paiknevatest naaberküladest, mis samuti võluvad oma vahemerelise atmosfääri
ja meeleoluka keskusega.
Soovijatele pakkume lisaekskursiooni Durmitori rahvusparki ( lisatasu eest).
Varajane väljasõit hotellist. Külastame UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud
Durmitori rahvusparki. Must Järv ja Tara jõe kanjon.
8. päev LEND TIVAT-TALLINN
Transfeer lennujaama. Lend EE8822 Tivat-Tallinn kell 08:00-11:50 (kohalikud kellaajad).

Reisi hind
Majutusega hotellis Magnolia**** standardtoas hommikusöökidega
899 €

Hind sisaldab:






Lennujaamamaksud, käibemaks
Lennupilet Tallinn-Tivat ja Tivat-Tallinn (Nordica tellimuslennud EE8821/8822)
Sõit kõigi mugavustega bussis
7 ööd Tivatis hotellis vastavalt valikule (2-in. toad), toitlustus vastavalt hotellile.
Ekskursioonid eesti keeles, eestikeelne reisiteenindus kogu reisi vältel

Lisakulud
Lisatasu eest võimalik:





Väljasõit Durmitori rahvusparki 39€
Tervisekindlustus al. 9,44 €, maksumus sõltuvalt vanusest (-65 a., vanematele
kõrgem tariif, lisainfo reisikindlustuse kohta). Soovitame vormistada ka
reisitõrkekindlustuse!
Toitlustus lennukis pardamenüü alusel

Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele
objektidele.













Perasti linnamuuseum Bujovici linnahäärberis 2,50 €
Linnamüüri torn Budvas 2,50 €
Kotori katedraal 2,50 €
Kotori linnamaks 1 €
Cetinje maks 1 €
Pääs Kotori linnamüürile 3,50 €
Kotori meremuuseum 4 €
Väikebuss Ostrogi kloostri juurde 2 €
Laev Gospa od Škrpjela saarele 5 €
Kirik 1 €
Dubrovniku linnamüür 155 HRK
Tõstuk Srd mäele 120 HRK

Hinnad võivad muutuda olenemata reisikorraldajast!

