TAG MED CASTBERGGÅRDS REJSENDE HØJSKOLE TIL

MONTENEGRO

MONTENEGRO MED FLY/BUS: 16. – 25. MAJ 2022
Sommeren i det maleriske Montenegro er rigtig skøn, og landet byder på
dramatiske bjerge, dybe fjorde, gamle venetianske fæstningsbyer. Hertil kommer en 100 km lang kyst. Landet er velsignet med et mildt og solrigt klima
allerede fra de tidlige forårsmåneder. Her får du mulighed for at hilse på det
lille charmerende land med de store naturoplevelser. Her er et skønt klima og
lækker mad til favorable priser. Så selv om navnet Montenegro betyder ”de
sorte bjerge”, er der alt andet end sort.

>> Få alle praktiske oplysninger på bagsiden af dette papir.
Tilmeld dig på vores hjemmeside www.cbg-hojskole.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Rejsen starter på Castberggård: Vi starter med to dage på Castberggård, hvor vi giver en grundig introduktion til Montenegro. Vi fortæller om landets historie, geografi og kultur, så alle er
godt forberedt til rejsen. De to dage giver os ligeledes god tid til at lære hinanden - og vores
høreudfordringer - at kende.
Afrejsedagen onsdag den 18. maj: Efter en lidt tidlig morgenmad, sætter vi os i bussen.
Kl. 08:00		
Afgang, Castberggård
Kl. 09:00 		
Billund Lufthavn, ankomst + check in
Kl. 11:00-12:25
Billund, afgang med Lufthansa LH0837 til Frankfurt
Kl. 15:55-17:45
Frankfurt, afgang med Lufthansa LH1416 til Dubrovnik
Kl. 17:45
Dubrovnik, ankomst. Transfer til Hotel Fagus, ankomst og sen middag
Hotellet: Vi skal bo på det 4* hotel Fagus. Hotellet ligger mellem byens charmerende centrum
og strandpromenaden, hvor der også er restauranter og butikker.hvor der også er restauranter
og butikker.
Udflugter: Vi starter med en tur i den gamle by Budva, hvor vi bor. En smuk sejltur bringer os
til Sveti Stefan, der er en senmiddelalderlig by på en tidligere tidevandsø. Byen omfatter hele
øen med venetianske mure og fuldt bevarede stenhuse. Vi skal også til kulturperlen Cetinje, der
af mange stadig betragtes som landets hovedstad. I den smukke Lovcen nationalpark bliver der
serveret lidt lokale specialiteter. Verdens næst-dybeste kløft, efter Grand Canyon, ligger i Montenegro, og den skal vi selvfølgelig se. En heldagstur bringer os til Ulcinj, der er Montenegros
ældste by, samt Skadar-søen, der er Balkans største ferskvandssø.
Hjemrejsedagen onsdag den 25. maj:
Kl. 13:00		
Transfer til lufthavnen Dubrovnik
Kl. 16:30
Dubrovnik lufthavn, ankomst + check in
Kl. 18:30-20:30 Dubrovnik, afgang med Lufthansa LH1417 til Frankfurt
Kl. 21:20-22:35
Frankfurt afgang med Lufthansa LH0842 til Billund
Kl. 22:35		
Billund, ankomst
Kl. 22:35		
Bustransfer til Castberggård
Da vi lander sent er der overnatning til næste dag, med morgenmad og bus til Vejle.
En pris med alt inkluderet: Fly t/r div. afgifter og skatter, udflugter og entreer, transportabel
teleslynge, tolk på hele rejsen og dansktalende guide fra start til slut. Du skal kun beregne penge
til forsikring (som du selv tegner hjemmefra hos dit eget forsikringsselskab), drikkevarer og lommepenge. Opholdet er med morgenmad og aftensmad på hotellet. Frokost spiser vi på vores
udflugter. Du får et beløb svarende til en madpakke og kan selv supplere op, hvis du vil have
noget ekstra lækkert.
Pris: Turen koster 10.450 kr. + evt. tillæg for enkeltværelse på 1.100 kr.
Tilmeldingsfrist: Af hensyn til bestilling af flybilletter er sidste frist for tilmelding tirsdag
den 1. marts 2022. Derefter er det på forespørgsel.
Rejseansvarlige: Elinor Vestergaard og Lene Poulsen.
Kontakt: Hvis du har yderligere spørgsmål til turen, så tøv ikke med at kontakte os.
Elinor: Mobil 28 11 60 47 eller mail til ev@cbg.dk
Lene: Mobil 28 35 66 57 eller mail til lp@cbg.dk

Læs mere og bestil din rejse på vores hjemmeside www.cbg-hojskole.dk

