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14 - 21 Abril 
Setmana Santa COSTA ADRIÀTICA  MONTENEGRO I CROÀCIA, fiords de Kotor, cims 

de Lovcen i ciutats medievals com Dubrovnik 
8 dies 

L’Adriàtic amb tota la seva grandesa!! 
 
Caminarem entre Bosnia-Herzegovina i Montenegro, veurem el despertar de la primavera al 
Parc Natural de Blidinje i la bellesa dels fiords de Kotor amb muntanyes vora mar a més de 
1700 metres úniques a la Mediterrània. 
 
Un viatge espatarrant per terres desconegudes encara amb senders prop de la costa en un mar 
d’aigües turquesa i muntanyes amb fagedes. 
 
Imagineu l’elegància de l’arquitectura veneciana en ciutats com Kotor i Dubrovnick i els 
minarets otomans a Mostar i tindreu la cirereta perfecte pel vostre viatge de senderisme. 
 
PUNTS FORTS 
 

• Caminar per Bosnia-Herzegovina, Montenegro i Croacia en un mateix viatge. 
• Alps Dinàrics i Mostar. Farem camí pels massissos calcaris amb penya-segats i boscos 

de faig que envolten la preciosa ciutat i el seu emblemàtic pont d’època otomana. 
• La tria de preciosos camins dins els fiords de Kotor. Una meravella de ressonàncies 

escandinaves en mig de la Mediterrània. 
• Montenegro en si mateix, el gust de conèixer un país desconegut, barreja de cultura 

mediterrània i eslava amb una riquesa arquitectònica Patrimoni Mundial. 
• Pels qui ens agrada la mescla de mar i muntanya, colors turquesa i maragda, neus 

encara al cims . 
• La dimensió cultural: Dubrovnick i Kotor ambdues Patrimonis Mundials i Mostar 

( Bosnia-Herzegovina) amb tast de vins. 
• Bòsnia, veritable encreuament d’Orient i Occident dins Europa. Barreja de religions, 

cultures, menjars I sabors. Caminarem per la seva convulsa, dramàtica, interessant i 
atractiva historia. 

• Els vols directes i el preu en que inclou la majoria de les pensions completes. Els bons 
allotjaments triats. 
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DIA A DIA 
Dia 1, 14/04. Barcelona – Dubrovnik – Blagaj – Mostar 
Vol directe de Barcelona a Dubrovnik. D’allí trànsfert en vehicle privat fins a Mostar ( Bòsnia – 
Hercegovina ) on ens allotjarem les 3 properes nits.  Pel camí farem una parada per visitar el 
Monestir de Blagaj. Situat a la base d’un penya-segat i d’uns 600 anys d’antiguitat, està format 
per una sèrie de pintorescos edificis. 
 
Dia 2, 15/04. Vall de Bijele Vode, Massís de Prenj.  
La vall de Bijele Vode ( Aigüa Blanca ) en Bosni està ubicada al centre del Massís de Prenj. I 
com els seu nom indica està caracteritza per la gran quantitat d’aigua i nombrosos rierols, 
sobretot en primavera , cosa que ens permetrà gaudir de la Vall en un dels seus moments mes 
àlgids, en acabar l’hivern i tot just començant la primavera. L’itinerari ens descobrirà també 
alguns dels cims més importants de la zona entre ells el Zelena Glava que amb els seus 2155 m 
és el més alt del Massís de Prenj. Per la tarda , visita guiada a Mostar i tast de vins. 
 
Desnivells: +400 m / -400 m. Entre 3 i 4 hores de caminada efectiva 
 
Dia 3, 16/04. Parc Natural de Blidinje  
El nostre itinerari d’avui comença  al sud-est del parc natural de Blidinje. Ens endinsarem en un 
terreny càrstic entre boscos verdíssims arribant finalment a Žlijeb un molt bon mirador de les 
muntanyes de la zona: impressionants parets verticals,  espectaculars engorgats i la Vall de 
Grabocvica. 
 
Desnivells: +700 m / -700 m. Entre 3 i 4 hores de caminada efectiva 
 
Dia 4, 17/04. Descens a la Badia de Kotor 
Deixem Bòsnia i Hercegovina per anar a la veïna Montenegro. Primer dia a la Badia de Kotor on 
hi arribarem a peu. Primer itinerari per gaudir de les fantàstiques vistes de la Badia de Kotor des 
de d’alt. Poc a poc anirem perdent altura fins arribar al poble de Orahovac. Des d’allí, trànsfert 
fins a Kotor on ens allotjarem els propers 3 dies. 
 
Desnivells: +200 m / -850 m. Entre 5 i 6 hores de caminada efectiva 
 
Dia 5, 18/04. Fiord de Kotor i Massís  de Lovcen 
Començarem a caminar a nivell del mar des de Kotor, les seves muralles, la seva fortalesa, …  i 
ens enfilarem per un camí que ens porta fins al Massís de Lovcen i a les portes del Parc 
Nacional. 
 
Desnivells: +950 m.  Unes 4 hores de caminada efectiva 

mailto:bonviure@bonviure.com


 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  3 

Dia 6, 19/04. Vrmac Mount 
El Vrmac es una barrera natural entre la part interior de la badia Kotor i la part exterior, la badia 
de Tivat. Farem un itinerari sortint de Kotor i pujant fins a la part més elevada d’aquesta barrera, 
el Sveti Ilija ( 765 m ) el que ens garanteix gaudir d’unes bones vistes. La baixada la farem per 
un antic camí de pastors fins al poble de Prcanj , aprofitarem per fer-ne la descoberta i també 
per prendre alguna cosa al seu passeig marítim. 
 
Desnivells: +765 m, -765 m.  Entre 5 i 6 hores de caminada efectiva 
 
Dia 7, 20/04. Excursió en vaixell al fiord de Kotor.  
Les darreres fotos del Fiord de Kotor les farem en vaixell.  Navegarem per la badia de Kotor i 
visitarem la petita illa de la Nostra Senyora de les Roques i la seva església, just al davant de 
Perast.  Després de dinar, trànsfert a Dubrovnik. En arribar temps lliure. 
 
Dia 8. 21/04. Dubrovnik i retorn a Barcelona 
Pel matí, visita turística a Dubrovnik d’unes 2 hores de la mà d’un guia turístic. Visitarem els 
indrets més atractius de la ciutat patrimoni de la humanitat. Gaudirem de la riquesa i bellesa 
monumental de la ciutat vella, les seves esglésies, palaus, placetes,….  Cap al migdia, trasllat a 
l’aeroport per agafar el nostre vol. 
 
  
PER TAL DE GARANTIR LA SEGURETAT DELS PARTICIPANTS I EL CORRECTE 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT, BONVIURE ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR ELS 
ITINERARIS SI LES CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES O L’ESTAT DEL TERRENY O QUALSEVOL 
ALTRA CAUSA AIXÍ HO REQUEREIXEN. 
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FITXA TÈCNICA 
PREU:  
1099€ sense vols 
1365€ amb vols i sense taxes 
Suplement si el grup és de 8 a 11 pax: +20€ 
Suplement habitació individual (totes les nits): 140€ (places limitades, si us plau, consulta’ns 
disponibilitat). 
Nombre mínim de participants: 8 
Nombre màxim de participants: 16 
 
INCLOU 

• Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Dubrovnik, sense taxes (NOMÉS 
PER L’OPCIÓ AMB VOLS INCLOSOS, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns 
disponibilitat). 

• Allotjament de tots els dies (7 nits). 
• Esmorzar de tots els dies (7 esmorzars). 
• 3 sopars (Dia 1, Dia 2 i Dia 4) i el pícnic del Dia 2. 
• Una degustació de vins (Dia 2). 
• El guia local a Bòsnia i Montenegro. 
• El coordinador de Bonviure amb titulació de guia de muntanya durant el viatge, per a un 

grup de mínim 8 persones. 
• Tots els trasllats a Bòsnia, Croàcia i Montenegro necessaris per seguir el programa 

indicat en el Dia a Dia. En transport privat. 
• El passeig en barca del Dia 7. 
• Visites guiades a Mostar, Kotor i Dubrovnik. 
• Assegurança d’accidents a muntanya. 
• Assegurança básica de viatge i trekking. 
• Direcció i gestió tècnica del viatge. 
• L’IVA corresponent. 

 
NO INCLOU 

• Les taxes aèries (37€ a 21/06/2018). 
• 4 sopars. 
• Els pícnics (excepte el del Dia 2, que sí que està inclòs). Els 2 dinars durant els vols. 
• Les begudes que no estiguin incloses en els menús. 
• Entrades a museus i monuments. 
• Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”. 
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ALLOTJAMENTS 
Totes les nits en hotels de 3*, en habitacions dobles amb bany. 
A Mostar, les 3 primeres nits. 
A Kotor, la quarta, cinquena i sisena nits. 
A Dubrovnik, la darrera nit. 
 
SI VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS ALLOTJAMENTS, SI US PLAU, CONSULTA’NS-HO. 
 
A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de 
compartició (parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si 
no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar 
la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida 
per persones de diferent sexe. 
 
NIVELL  
Itineraris per camins de muntanya amb trams pedregosos. Desnivells mitjos de + 650 m / – 550 
m. Màxim desnivell de pujada +950m i de baixada -800m. Aptes per a persones amb hàbits en 
senderisme o esportius d’intensitat mitja. Cap dificultat tècnica en cap dels itineraris. Entre 3 i 6 
hores de caminada diària. Veure més detalls en el Dia a dia. 
 
MATERIAL  
• Botes de senderisme. 
• Vestimenta per capes amb impermeable o paravent. 
• Barret, ulleres de sol. 
• Pals per caminar, recomanats. 
• Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes personals. 

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 
 
Documentació i Vacunes 
Cal PASSAPORT amb 6 mesos de vigència. 
No és obligatòria cap vacuna. 
Més informació a: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do 
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ASSEGURANCES 
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix 
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb 
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els 
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses 
per l’assegurança.  
 
En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties 
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant) 
 
Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu les assegurances 
que us podem oferir en la nostra pàgina inicial a l’etiqueta del RACÓ DEL BONVIVANT i dins 
l’apartat LES ASSEGURANCES DE VIATGE o bé truqueu-nos o escriviu-nos per demanar-nos 
informació. 
 
Aquestes assegurances no cobreixen els trams exposats al vulcanisme i Bonviure no es fa 
responsable dels efectes ocasionats per activitats sísmiques o volcàniques. 

Igualment, si esteu interessats en contractar una ASSEGURANÇA DE CANCEL•LACIÓ DEL 
VIATGE, Bonviure us la pot proporcionar (cost a partir de 30€). Per tal que tingui validesa legal, 
CAL QUE ENS LA SOL•LICITEU AL MATEIX MOMENT EN QUÈ FEU EL PAGAMENT DE LA 
PRIMERA BESTRETA O COM A MÀXIM 4 DIES. Cliqueu aquí per consultar la cobertura i 
condicions. 
 
RESERVES 
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge. 
Per telèfon trucant al 93 823 0527 O BÉ AL 626 887 243. 
Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 
Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per 
aquest viatge. 
Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un 
ingrés d’una bestreta de 350 € per persona al compte corrent que us indicarem. 

mailto:bonviure@bonviure.com
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Fet l’ingrés, envieu un e-mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos 
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment. Finalment quan arribin les 
dates del viatge, a través del vostre correu electrònic rebreu les últimes informacions com el 
lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu etc. 

“A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, inclús amb places inferiors a les mínimes. 
Si vols, pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva, 
demanant-nos-ho. Per la realització d’aquest viatge és necessita un grup mínim. En cas de no 
arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força major, l’agència podrà a anul•lar el viatge fins 
a 10 dies abans de la sortida, en aquest cas reemborsaríem al participant el total de les 
quantitats prèviament abonades a Bonviure” 
“Segons l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 1 / 2007 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general per a la defensa dels consumidors i usuaris els preus establerts en el contracte només 
es poden revisar, fins a 20 dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels 
transports, inclòs el cost de carburant, les taxes i impostos relatius a determinats serveis i els 
tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. ” 

“Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el 
programa i no assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o 
mal funcionament dels transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres, 
accidents, desastres naturals o qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.” 

GC-1829 
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