Op kamp in…

Montenegro

Landenfiche 2021

Portret
Montenegro is een vrij onbekend gebied in het zuidelijke gedeelte van de Balkan. Het wordt vaak ‘Verborgen parel
van de Mediterranee’ genoemd. De schoonheid van het land kan niet worden genegeerd.
Het land heeft een zeer gevarieerd landschap met een eigen karakter: het kustgebied met een kustlijn van bijna 300
km, het achtergebied en het hooggebergtegebied van de Alpen. Met daarnaast nog vijf nationale parken, een
levendige hoofdstad, de wouden en de bergen kun je wel zeggen dat het kleine landje voor elk wat wils te bieden
heeft.
Met de centrale ligging in de Balkan kent het een zeer rijke geschiedenis met verschillende culturen. De Griekse,
Romeinse, Byzantijnse, Turkse, Venetiaanse en de Oostenrijks-Hongaarse culturen hebben er hun sporen nagelaten.
Het land is kandidaat-lidstaat van de Europese Unie sinds 2010. Men betaalt er wel al met de euro sinds 2002.
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Infobronnen
Web
www.montenegro.travel: site van de Toeristische Dienst van Montenegro, ook in het Engels.
www.discover-montenegro.com: Nederlandstalige website met toeristische en algemene informatie.
www.landenweb.nl/montenegro: goede website met reisverslagen en algemene en praktische info.
www.tourism-montenegro.com: informatie over Montenegro zoals cultuur, logies, enz.
www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum
www.buitenlandskamp.be: informatie over campings/kampterreinen

Reisgidsen
Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Montenegro. Zowel
stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips,
evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje:
Nederlandstalig: Landenreeks
Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides, Bradt,…
Franstalig: Le guide du Routard, petit futé
Wandel- & fietsgids: Trescher-Reihe Reisen, Cicerone wandelgids.

Klimaat
Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een
stuk hoger liggen.

Aantal regendagen
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Kaarten
Als overzichtskaart is Michelin Montenegro (1:300.000) een goede keuze.
Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van ANWB, Nilsonn & Lamm, Ordnance survey, ADAC,…

AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE
Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas
& Zanzibar?

Formaliteiten


Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de
gemeentediensten van je woonplaats.



Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn.



Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige
informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op
crisismomenten van belang zijn.)



Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten



Europese Ziekteverzekeringskaart



Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen
dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken)



ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en
hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en
services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be of spring een lokaal Connections
of Airstop kantoor binnen.



Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/

Reisbudget
Montenegro is een goedkope bestemming voor dagelijkse benodigdheden, eten en drinken.
Het is er aangeraden om contant geld bij te hebben, je kunt niet overal met een bankkaart betalen.
Uit reisverslag MNT6, Agnes Schotte:
“Geld uit de muur halen is geen probleem in grotere steden; in kleine dorpen en in het binnenland kan het meestal
niet. Dus voorzienig zijn!”

Enkele richtprijzen:


Cola op café: €1,58



Bier op café: €1,90



Wit brood (500g): €0,55



Restaurant voor twee person ( driegangenmenu): €25.00

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:
www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen)
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Transport naar Montenegro
Auto
Montenegro is per auto ook te bereiken. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de wegen in BosniëHercegovina beter gemeden kunnen worden. Voor een kustplaats kan er prima via Kroatië gereden worden. Tot aan
Ploče ligt er een prima (tol)snelweg, maar de laatste 300-500 kilometer moet je wel over berg- en kustwegen. Houd
er rekening mee dat voor de heenreis 2 dagen gerekend moet worden.
Nog een handige link: www.viamichelin.com: routeplanner

Bus
Eurolines/Flixbus rijdt niet op steden in Montenegro. Wel kan je via Sarajevo of Split reizen. Deze routes duren
echter lang (reken op 24 tot 28 uur) en zijn vaak niet zo veel goedkoper dan een voordelige vlucht.
https://www.eurolines.de
www.balkanviator.com/en: Bus verbindingen naar de Balkan regio
Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle
busverbindingen.

Trein
Een rechtstreekse treinverbinding tussen België en Montenegro is er niet. Dat betekent in stukjes reizen, waarbij je
in verschillende steden (Frankfurt, Wenen, Boedapest, Belgrado) moet overstappen.
Meer details op www.b-rail.be of via Interrail. (www.interrail.eu/nl/bestemmingen/montenegro).

Vliegtuig
Er zijn geen rechtstreekse vluchten vanuit Brussels Airport naar Podgorica. Vanuit Charleroi Airport geraakt u wel in
Podgorica.
Er wordt telkens een tussenlanding gemaakt (Ljubljana, Wenen, Belgrado).
Adria Ariways: www.adria.si (tussenstop in Ljubljana)
Austrian Airlines: www.austrian.com (tussenstop in Wenen)
Air Serbia: www.airserbia.com/en-BE (tussenstop in Belgrado)
Ryanair www.ryanair.com/nl/nl vliegt vanuit Charleroi rechtstreeks naar Podgorica.
Tuifly: www.tuifly.be/nl rechtstreekse vlucht tussen Brussel en Tivat.
Brussels Airlines: www.brusselsairlines.com/com/ vliegt eveneens rechtstreeks tussen Brussel en Tivat.
Het is eveneens mogelijk om op Dubrovnik te vliegen en van daaruit de bus te nemen naar Herzeg Novi. Dubrovnik
ligt op 40 km van de grens met Montenegro en er rijden op zijn minst drie bussen per dag van Dubrovnik naar
Herzeg Novi. Vanuit Herzeg Novi zijn er goede busverbindingen met de andere steden in Montenegro.
Deze vlucht vanuit Brussel duurt 2 uur en 10 minuten. Daarna wordt er nog maximum 1 uur gerekend om in
Montenegro te geraken.

Landenfiche MONTENEGRO
© Copyright Wegwijzer Reisinfo

5/11

Transport in Montenegro
Auto
Rondreizen per auto is een mogelijkheid, maar het huren van auto's is redelijk duur en de wegen (vooral in het
binnenland) zijn niet altijd in erg goede staat. Het verkeer in de toeristische streken kan hectisch zijn, maar net als
de Montenegrijnen is het zaak je daar niet druk over te maken. Parkeren geschiedt op dezelfde manier, het is een
kwestie van een plekje zoeken en gewoon neerzetten. Mag dit niet is er wel een agent die je direct zal wijzen op dit
feit. Parkeerbonnen zijn hier nog niet uitgevonden. Snelwegen zijn er niet in Montenegro, maar de doorgaande
wegen zijn over het algemeen voorzien van goed asfalt en vrij overzichtelijke kruisingen, let er wel op dat mensen
plots afslaan op een plek waar je dit als buitenstaander niet verwacht.
Nog een handige link:
www.vab.be: wegeninformatie voor Montenegro: routeplanner, brandstofprijzen, toltarieven, wegentoestand.

Liften
In Montenegro is het liften algemeen aanvaard. In meer afgelegen gebieden zijn chauffeurs of vrachtwagenchauffeur
bereid om te stoppen voor kleine groepjes jongeren. Er wordt soms wel onderhandelt voor een vergoeding. Men
gaat er vanuit dat je een beetje meer geeft dan je zou betalen voor de bus, maar toch minder dan voor een taxi.
Voor meer tips over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier Veilig Liften op www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften
Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen:
www.hitchwiki.org
www.hitchlog.com

Trein
De enige treinverbinding is van Bar naar Belgrado in Servië met enkele stops in Montenegro. Maar de rit is een
belevenis op zich omdat de trein doorheen het berglandschap rijdt en je spectaculaire uitzichten krijgt. Ook de trein
is een goedkope manier van reizen als je tijd hebt, ze rijden niet altijd stipt. www.zcg-prevoz.me.

Lijnbus
Er rijden behoorlijk wat bussen door het land. Check www.balkanviator.com/en voor meer info.
Schema van de bussen naar de verschillende steden: www.visit-montenegro.com/transport/transportation-busstations/
Hier kan je je bustickets bestellen: busticket4.me/EN

Bus huren
Ben je met een grote groep? Dan kan je overwegen om een bus met chauffeur te huren. Dit zijn enkele firma’s:
facebook.com/AlbaToursUlcinj (gebaseerd in Ulcinj, in het zuidoosten van het land)
expresstours.me/ (Podgorica)
www.blueline-mne.com/index.php/component/contact/contact/1?Itemid=500 (in Igalo, in het zuidwesten)
www.autobuskastanicakotor.me/en/contact/ (Kotor)
bozur.net/kontakt (Podgorica)
www.glusica.me is een firma die geregeld busvervoer verzorgt in Montenegro. Ze zijn ook bereid om privétransport
te doen voor groepen.
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Logies
De accommodatiedatabank op www.montenegro.travel is een zeer uitgebreide databank met alle soorten logies. Je
kunt zoeken op streek en categorie van accommodatie.

Jeugdherbergen
Er is geen jeugdherberg die lid is van Hostelling International meer in Montenegro. Meer informatie vind je op:
www.hihostels.com. Er zijn natuurlijk wel meerdere hostels, die je kan terugvinden via verschillende
portaalwebsites.

Kamperen
In Montenegro zijn anders dan in buurland Kroatië nog maar weinig campings. Aan de kust zijn campings te vinden
zowel in als net buiten steden als Bar en Budva. Er zijn prachtige pareltjes te vinden, campings die niet veel te
bieden hebben maar desalniettemin sfeer te over hebben, zoals autocamp zelenika vlakbij Herceg Novi. In Zabljak
zijn er ook een paar. De campings die er zijn stellen qua faciliteiten niet veel voor, douchen gebeurt met koud water
en toiletten zijn schaars en frans. Kamperen is daarentegen wel spotgoedkoop
www.montenegro.travel/en/accomodation/review: uitgebreide databank met logiesadressen. Zowel hotels als
campings.
http://www.e-camping.net/en/country/montenegro/

Wildkamperen
Wildkamperen is toegestaan in Montenegro, mits toestemming van de lokale toeristische dienst.

Groepsaccommodatie
Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor
jeugdbewegingen
www.buitenlandskamp.be
Voorbeeld http:scouts.org.me: officiële site van de scouts van Montenegro met contactgegevens van beschikbare
kampplaatsen.

Berghutten
www.mountain-huts.net/
www.mojaplaneta.net/category/planinarski-domovi/planinarski-domovi-crna-gora/

Toppers
De parel van de Middellandse Zee'. Oftewel, Montenegro. Het land doet zijn bijnaam eer aan door de azuur blauwe
zee, verborgen baaien, historie en cultuur en vele natuurwonderen, een kort overzicht:
De Baai van Kotor wordt ook wel gezien als het meest zuidelijke fjord van Europa en is werelderfgoed van UNESCO.
Langs de randen van zijn vlinderachtige vorm liggen historische plaatsjes en oude nederzettingen. In de baai
bevinden zich zeven eilanden. Het uitzicht wint het van alles, vooral vanuit Verige, de smalste doorgang. Deze biedt
uitzicht op het prachtige eilandje Perast dat zeker een bezoek waard is. De baai is te berijden via dorpsweggetjes
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die langs de kust lopen. Ook zijn er speciale wandelpaden aangelegd. Maar de grootste aanrader is natuurlijk deze
plek te ontdekken via het water.
Het National Park Durmitor is een fascinerende plek die van UNESCO een plaatsje verdiende op haar
werelderfgoedlijst. In het noorden van Montenegro strekt dit park zich uit over 39.000 hectare met zeven
beschermde zones waarin ieder zich een speciaal boomsoort bevindt. De rivier Tara, ook wel de traan van Europa
genoemd, loopt dwars door het gebied en leent zich goed voor raften. In het hart van Durmitor ligt het cultureel
historische stadje Zabljak dat omringt wordt door 23 bergtoppen en de hoogste gemeente van de Balkan is. Er kan
hier veel gewandeld worden en in de winter worden er langlauftochten gehouden. Durmitor heeft namelijk een
klimaat van lange winters en korte zomers. Dit is in de winter het enige wintersportgebied in het land.
Met een omvang 391 m² is dit het Skadar Lake het grootste meer van de Balkan. De rivier Bojana verbindt het meer
met de Adriatische zee. Het meer ligt op de grens van Montenegro en Albanië. Twee derde hoort bij Montenegro en
is in 1983 benoemd tot National Park. Allerlei vormen van toerisme komen in dit gebied bij elkaar. Van vogel
spotten tot festivals en van sporten tot het bezoeken van cultureel-historische monumenten. Zo staan er op de
eilandjes in het meer nog overblijfselen van middeleeuwse kloosters en van forten en zijn leven er maar liefst 281
soorten vogels.
Kotor : zoals de naam misschien al doet vermoeden, ligt deze stad in de Baai van Kotor. De stad wordt omgeven
door een vestigingsmuur. De Middeleeuwse architectuur en de vele monumenten hebben eraan bijgedragen dat ook
deze stad tot UNESCO-werelderfgoed behoort. Het is een van de meest toeristische trekpleisters van Montenegro.
Zo'n 300.000 toeristen per jaar komen af op de gezelligheid van restaurants, smalle straatjes, verse vis, boetiekjes
en het grote aantal aan verschillende kerken. Via tientallen haarspeldbochten is de top te bereiken die uitzicht biedt
op de hele baai. Let op: dit punt is alleen met de voet te bereiken.
Door de hoeveelheid aan stranden heeft Budva zich uitgebouwd tot mondaine metropolis van het toerisme in
Montenegro. Verborgen in baaien kan er overdag in alle rust van de zon genoten worden en de wandelpromenade
Slovenska Obala zorgt altijd voor gezellige avonden. De oude stadskern binnen de muren is een schat van culturele
geschiedenis en is bovendien geheel autovrij. Een aantal kerken veranderen in de zomer in stadstheaters waar
diverse optredens gegeven worden.
Savnik: het meest bijzondere aan dit dorpje is dat de zon hier per dag twee keer opkomt en twee keer ondergaat.
Canyon Nividio ligt hier vlakbij, de laatst getemde canyon van Europa. Hier stroomt de rivier Komarnica doorheen
richting Savnik. De naam Nevidio betekent 'nooit gezien', wat verwijst naar wat de rivier is: moeilijk bereikbaar. De
canyon is dan ook een attractie voor avonturiers. Als de het water genoeg is gestegen, wagen zij zich aan de tocht
door smalle doorgangen en watervallen. Het wordt wel afgeraden om je leven hier zonder gids aan te wagen.
Centinje wordt ook wel beschouwd als de culturele en historische hoofdstad van Montenegro. Het ligt aan de voet
van de berg Lovcén die door de Montegrijnen als heilig wordt beschouwd. In de tijd dat Montenegro als Koninkrijk
Montenegro bestond, was Cetinje de hoofdstad. Hierdoor staan er in de oude stadskern nog paleizen waar vroeger
vanuit geregeerd werd en waar nu de ambassades in gevestigd zijn. Het orthodoxe klooster dat gul versierd is met
iconen en wandschilderijen is een van de populairste bezienswaardigheden. Ook de omgeving van Centinje is zeer
de moeite waard. Authentieke en pittoreske dorpjes stromen over van geschiedenis, verhalen en sfeer.
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Actief
Wandelen
Het grootste deel van het land is zeer geschikt voor wandelen en bergwandelen. Er zijn routes voor zowel beginners
als gevorderden met toppen boven 2000m.
www.wikiloc.com/trails/hiking/montenegro
Montenegro heeft vijf nationale parken die 7% van het hele land beslaan. De meeste hebben wandelpaden en zijn
dus redelijk makkelijk te ontdekken. Alle parken zijn zeer verschillend van elkaar. Op nparkovi.me/en/ vind je meer
info over de parken.
Verwacht echter geen bewegwijzering zoals in Oostenrijk. Er is nog heel wat werk voor de boeg en regelmatig moet
je als wandelaar op je stappen terugkeren en zoeken!
Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to date
hiking informatie www.hikingadvisor.be
www.wikiloc.com: Ideale site voor verschillende wandel – en fietstochten.

Watersport
In Budva heb je de mogelijkheid om heel wat watersporten te doen. facebook.com/WatersportMontenegro

Weetjes
In Montenegro wordt zowel het Latijnse als het cyrillische schrift gebruikt. Hun alfabet telt 32 letters. Doorgaans
spreekt de plaatselijke bevolking, die maar iets met de toeristische sector te maken heeft, een woordje Engels of
Duits. Maar vaak kan het enkel in het Kroatisch of Montenegrijns. Neem daarom zeker een taalgidsje mee!
Er is geen tijdsverschil, niet tijdens de zomer en niet tijdens de winter.
De naam Montenegro of Crna Gora betekent letterlijk ‘Zwarte berg' en verwijst waarschijnlijk naar de bossen rond
Mount Lovcen. De berg was zo dicht begroeid met bomen dat je de indruk kreeg van een enorme zwarte berg.
In 1918 verloor Montenegro haar onafhankelijkheid om deze pas in 2006 weer terug te winnen. Na de oorlog op de
Balkan vormde Montenegro met Servië de staat Servië-Montenegro, maar in een referendum op 21 mei 2006
stemde de bevolking massaal voor een onafhankelijke staat. Op 27 juli 2006 werd Montenegro het 192e lid van de
Verenigde Naties.
De minimumleeftijd om alcohol te mogen kopen in Montenegro is 18 jaar. Er is geen minimumleeftijd om alcohol te
drinken. www.debierapp.nl
www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Montenegrijns leren.
Op de volgende site kan je de verschillende ziekhuizen in Montenegro raadplegen. Dit kan altijd van pas komen
mocht er tijdens het kamp iets gebeuren. nl.hospitalby.com/montenegro-ziekenhuis/
Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je
verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont
gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken.
Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je
vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en
waar gaan we overnachten?
Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je
best wat ondersteuning gebruiken. De medewerkers van Wegwijzer
komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2
unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er
minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en
kost 30 euro.

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp”
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen
concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming.

Programma:
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen
 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit,
samenwerkingen
 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente?
 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent?
 Doorverwijzing: er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner.

Workshop “Reisbib op wieltjes”
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je
langs met de mobiele reisbib.
We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en
kaarten mee over je bestemming en begeleiden je door het proces van het
zoeken naar transport ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven
ook toeristische tips mee rond geld, eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat
moment ook je vragen stellen aan de begeleiders van Wegwijzer. Op het
eind van de workshop is het de bedoeling dat je route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en
vastleggen.

En verder...
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over
trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele
overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je
buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag
stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug.
Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau!

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep
terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 1418 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag
tijdens de paasvakantie
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