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28 mei  –  4 juni  2015

Voor deze reis (8 dagen – 7 nachten) werd volgend programma voor u samengesteld:

- Donderdag 28 mei:
Afspraak om 11.30 uur op Brussels Airport.
Vertrek naar Tivat met Thomas Cook Airlines (HQ4582) om 13.35 uur. Aankomst om 16.00 uur en 
kennismaking met de gids.
Transfer naar het hotel Avala Resort & Villa's**** waar wij 3 nachten verblijven. Het is een van de best 
gelegen hotels in de regio Budva, vlakbij de zee en de toegangspoort tot de oude stad. Alle kamers zijn 
modern ingericht en beschikken over alle comfort (airco, TV, minibar, safe, wifi, balkon, badkamer met 
bad/douche, haardroger).
Avondmaal en overnachting in het hotel.

- Vrijdag 29 mei:
Na het ontbijt volgt een rustige jeepsafari in het Nationaal Park van Lovcen. Nadien is er een bezoek aan het 
mausoleum van Njegos.
Lunch: 1-gang maaltijd + drank. Daarna brengen we een bezoek aan Njegusi (folklore).
Avondmaal en overnachting in het Avala Resort.
Op verzoek van enkele trouwe NIA-reizigers wordt er naar gestreefd om elke dag rond 17 uur in het hotel 
aan te komen, om te kunnen genieten van de faciliteiten.

- Zaterdag 30 mei:
Ontbijt en nadien bezoek aan Sveti Stefan en Petrovac. Bezoek aan Stari Bar, gevolgd door een boottocht op 
het Skadarmeer. Nadien volgt de lunch: 1-gang maaltijd + drank.
Derde overnachting in het Avala Resort voorafgegaan door het traditionele avondmaal.

- Zondag 31 mei:
Na het ontbijt rijden we richting Rijeka-Crnojevica met prachtig uitzicht op het Skadarmeer.
Lunch: 1-gang maaltijd + drank. Nadien volgt een bezoek aan het klooster van Moraca.
Avondmaal en overnachting in hotel Bianca Resort & Spa**** (Kolasin). Dit is een schitterend gerenoveerd 
berghotel met een bijzondere architectuur, vlakbij een uniek natuurdecor en de Tara-rivier. Alle kamers 
hebben deels plankenvloer, deels tapijt en alle gewenste voorzieningen.

- Maandag 1 juni:
Ontbijt gevolgd door jeepsafari in nationaal park Biogradska Gora.
Lunch in traditionele “katums” (berghutten).
Avondmaal en overnachting in Hotel Soa**** (Zabljak). Dit hotel ligt in het nationale park Durmitor van 
Zabljak en werd modern ingericht. Het staat bekend om zijn heel goede keuken.

- Dinsdag 2 juni:
Ontbijt gevolgd door een bezoek aan het Nationaal Park Durmitor, met korte wandeling.
Lunch in een restaurant in de omgeving van het klooster van Ostrog, gevolgd door een bezoek aan het 
klooster.
Avondmaal en overnachting in het hotel Regent Montenegro***** (2 nachten).
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Dit is een splinternieuw luxehotel aan de jachthaven van Tivat, met balkon of terras. Schitterende 
infrastructuur, dus op tijd aankomen en ervan genieten!

- Woensdag 3 juni:
Bezoek aan de baai van Kotor met o.a. Perast en Kotor. Het ontbijt werd natuurlijk niet vergeten.
Rond de middag volgt de klassieke lunch met 1-gang maaltijd + drank.
Overnachting in het hotel, voorafgegaan door het “laatste” avondmaal in Porto Montenegro (Tivat).

- Donderdag 4 juni:
Ontbijt en verder genieten van het hotel en vrije tijd in Porto Montenegro.
Vertrek naar de luchthaven van Tivat voor vlucht HQ4583 van Tivat naar Brussel om 16.50 uur, met 
tussenlanding in Zakynthos (Griekenland).
Aankomst in Brussel om 21.55 uur.

EINDE  VAN  DE  NIA-REIS  2015

NIA-Reis 2015 - Groepsreis naar Montenegro 28 mei tot en met 04 juni 2015

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer en halfpension:
− op basis van 34 deelnemers: 1.495 Euro per persoon

Om organisatorische redenen kunnen maximum 34 deelnemers worden ingeschreven.

Inbegrepen  :  
 Vluchten Brussel-Tivat / Tivat-Zakynthos-Brussel
 Luchthaventaksen
 7 overnachtingen in de vermelde hotels
 Halfpension (ontbijt en avondmaal)
 Lunches en drank op dag 2, 3, 4, 5, 6 en 7
 Transfers van en naar de luchthaven en vervoer ter plaatse met luxe-autocar
 Begeleiding door een Engelstalige gids met uitstekende kennis van de streek.
 BTW en taksen
 Fooi voor gids en chauffeur

Niet inbegrepen  :  
• Lunch op laatste dag
• Dranken bij het avondmaal
• Persoonlijke uitgaven
• Extra maaltijden aan boord (+ 9 € per persoon)
• Annulatieverzekering (facultatief). Deze bedraagt 4,8 % van de reissom.

Voor terugbetaling van medische kosten gelieve u voor de reis contact op te nemen met uw ziekenfonds.
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Deelname
Personen die wensen deel te nemen aan deze reis dienen om organisatorische redenen zo vlug mogelijk Bert 
Huyberechts te verwittigen, hem de onderstaande inschrijvingsstrook te bezorgen (dit wordt nog geregeld 
vergeten) en het voorschot aan NIA te betalen.
Uiterlijke datum voor inschrijving en betaling van het voorschot: woensdag 10 december 2014.
Opgelet:  de volgorde van betaling van het  voorschot geldt  als  inschrijving en bepaalt  de volgorde van 
deelname.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJVINGSSTROOK

Ondergetekende ………………………………………....................schrijft hierbij in voor……....personen voor de 

reis naar Montenegro van donderdag 28 mei tot en met donderdag 4 juni 2015.

Hij /zij verbindt er zich toe vóór 10 december 2014 een voorschot van 500 Euro per persoon over te schrijven op 

rekening BE30 3100 2708 4611 -  BIC:  BBRUBEBB van NIA, Grensstraat 28, 3010 Kessel-Lo met vermelding 

“NIA-reis 2015  – Montenegro”.

Wenst / wenst geen annulatieverzekering (70 €)

Handtekening,

Gelieve naam en voornaam te vermelden van de deelnemers, zoals deze voorkomen op de identiteitskaart:

1) ...........................................

2) ...........................................

Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, Waversebaan 257,  3001 Heverlee.
Tel. 016/40.56.05; GSM 0477/458741; e-mail adres: bert.huyberechts@telenet.be 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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