DANSK BOTANISK FORENING – Forsommertur til Montenegro

1. - 11. juni 2018

Tidspunkt: Lørdag den 1. til mandag den 11. juni 2018.
Program
1-6

2-6
3-6
4-5-6
6-6
7-9-6
10-6
11-6

Flyvning fra København med skift i Ljubjana til Podgorica, hovedstaden i Montenegro.
Bustransport med bus til Virpazar. Udflugt på Skadar Søen. Herfra kørsel til kystbyen Bar,
indkvartering på hotel
Udflugt i omegnen af Virpazar
Bar – Kolasin, indkvartering på hotel
Udflugter i omegnen af Kolasin
Kolasin – Zabljak, indkvartering på hotel
Botaniske udflugter i Zabljak området
Zabljak – Podgorica, indkvartering på hotel
Flyvning fra Podgorica med skift i Ljubjana til København.

Side 1

DANSK BOTANISK FORENING – Forsommertur til Montenegro

1. - 11. juni 2018

Montenegro er et bjergrigt land beliggende i det tidligere Jugoslavien. Landet er 14.026 km2 stort
og har ca. 700.000 indbyggere. Karakteristisk er de utrolig blomsterrige høslætenge, men også den
alpine flora er uhyre interessant. Vi skal botanisere i 3 nationalparker: Vejkanter og overdrev nær
Skadarsøen, som også er en kendt fuglelokalitet. Dernæst kører vi til Nationalparken Biogradska
Gora og botaniserer på vejkanter og fine enge. Til sidst kører vi til den største nationalpark i
Montenegro Durmitor med over 20 bjergtoppe over 2000 m Her botaniserer vi i skov, på
blomsterrige enge, og vi får også lejlighed til at studere den alpine flora.
Turpris for de 10 dage er 9.300 kr. pr. person i dobbeltværelse ved 30 deltagere. Tillæg for
enkeltværelse beløber sig til 1.800 kr. Vi har forudbestilt 10 dobbelt og 10 enkelt værelser. Beløbet
dækker flyvning med Adria Airways Kastrup-Ljubjana-Podgorica t/r, 9 botaniske heldages
busekskursioner, transfer fra og til lufthavnen, indkvartering på hoteller af god østeuropæisk
standard henholdsvis i Bar på 4* hotel Princess, https://www.hotelprincess.me/Hotel-PrincessMontenegro/1/Home.shtml 1. til 3. juni, i Kolasin på 4* hotel Bianca http://www.biancaresort.com/
3. til 6. juni, i Zabljak på 3* Hotel Gorske Oci http://www.hotelgorskeoci.com/ 6. til 10. juni og i
Podgorica på 4* Hotel Center Ville Podgorica, http://www.cv-hotel.com/ 10. til 11. juni 2018.
Hotellernes placering er markeret med røde pile på kortet ovenfor. Prisen inkluderer endvidere fuld
forplejning, dvs. morgenmad, frokostpakke og aftensmad under hele opholdet i Montenegro,
udflugt på Skadarsøen, adgang til natioanparkerne samt to danske turledere. Deltagerne opfordres til
selv at tegne afbestillingsforsikring og andre relevante forsikringer.
Interesserede, der registreres efter ’først til mølle’ princippet fra 1. december 2017, bedes indbetale
depositum 5.000 kr. til Rønde og Omegns Sparekasse reg. nr. 9354 kontonr. 0000192775 – mrk.
’dit navn - Montenegro’. Samtidig (med samme frist) foretages skriftlig tilmelding til Peter Wind,
Moesbakken 19, 8410 Rønde, telf. 87914110 (aften) eller med e-mail til pw@roendesnet.dk. Opgiv
venligst dit navn i tilmeldingen med adresse og telefon, samt e-mail. Tilmelding til turen slutter
onsdag den 28. februar 2018. De tilmeldte vil modtage en kvittering, når depositum er indgået. Den
samlede turpris vil blive oplyst efter 1. marts 2018, hvor størrelse af og dato for restbetaling vil
blive meddelt, ligesom et deltagerbrev med praktiske oplysninger og et mere udførligt program vil
blive fremsendt. Ved flere end 30 tilmeldte deltagere oprettes venteliste.
Turledere: Aase Gøthgen og Peter Wind.
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