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SOL, BAD OCH SPORT
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1.

2.

Slovenska Plaza

Mogren I och II

Den längsta och mest kända stranden i
Budva heter Slovenska Plaza eller
Slovenskastranden. Den sträcker sig från
hamnen bort mot gångtunneln som leder
till Becici. Här kan du spendera många
härliga dagar i solen och vågorna. Det
ﬁnns många tavernor och caféer för
sköna pauser i skuggan. Vill du aktivera
dig har du alla möjligheter till det eftersom det ﬁnns många olika vattensporter
att ägna sig åt.

De två mindre stränderna nära Budvas
gamla stad ligger inte långt från hotell
Avala. Om du går från staden längs
klippan kommer du snart fram till de 350
meter långa tvillingstränderna, som är
förbundna med en tunnel. Stränderna
består av grovkornig sand och det ﬁnns
solstolar och parasoller mot avgift.

3.

4.

Becicistranden

Kamenovostranden

I Becici ligger alla hotell direkt vid eller
nära den mycket ﬁna Becicistranden.
Stranden är nästan 2 kilometer lång och
mycket bred, så det är gott om plats även
om den är populär. År 1936 ﬁck stranden
utmärkelsen Europas ﬁnaste strand. Är
du intresserad av vattensport, så är detta
stranden för dig. Rafailovici kallas den
södra delen av Becicistranden, och här
ligger alla båtar och de ﬂesta
restaurangerna.

Om du fortsätter söderut förbi Becici stranden och genom en gångtunnel så
kommer du till den 300 meter långa
Kamenovostranden. Här är det oftast lite
mindre folk, då stranden ligger avskilt.
Det ﬁnns ett par caféer ovanför stranden.
Solstolar ﬁnns att hyra, till en billigare
peng än på stränderna i Budva.
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5.

6.

Bada vid Sveti Stefan

Stränderna i Petrovac

På fastlandssidan mitt emot ön
Sveti Stefan ﬁnns två ﬁna stränder
alldeles vid bron. Den som ligger på
höger sida om bron tillhör hotellet,
medan den vänstra är öppen för
allmänheten. Det är lätt att ta sig
hit med lokalbuss, men om du
känner för en promenad är det
bara 5 kilometer att gå hit från
Becici.

Stranden vid den lilla ﬁskebyn
Petrovac är bara 600 meter lång,
men mycket välbesökt under
sommaren. Längs med stranden
hittar du ﬂera små tavernor. Du
kan också bada på Lucicestranden
som ligger i anslutning till den lilla
sandstranden. Lucice är en trivsam strand med ﬁnkornig sand.

7.

8.

Plaza Ploce ligger bortanför Jaz.
Här badar du från stenplatåer där
det ﬁnns solstolar och parasoller.
Det ﬁnns också en liten restaurang. I högsäsong går det lokalbuss hit, annars når man Plaza
Ploce med bil.

9.
Shëngjin är en ﬁn och långgrund
sandstrand i Albanien, där du
garanterat blir en av få skandinaver. Kör mot Tirana och när du
kommer till Lezhë svänger du av
till höger efter bron. Ta sedan
nästa asfaltsväg till vänster förbi
restaurang Rapsodia.

Jaz är en av de längsta och mest
populära stränderna längs kusten.
Den passar perfekt för barnfamiljer som vill ha en skön dag med sol
och bad. Stranden ligger strax
innan Budva och är det första man
ser när man åker från ﬂygplatsen
in till Budva. Det är smidigt att ta
sig hit med lokalbuss.

10.
Plaza Orizont ligger cirka fem
minuter från Tivats ﬂygplats, på
väg in mot Budva. Här ﬁnns en ﬁn
sandstrand och även klippor som
man kan sola på och bada från. Hit
kommer du med bil.
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12.
Kvinnornas strand

11.
Gå en tennismatch
De ﬂesta lite större hotell har
tennisbanor som du kan hyra per
timme. Hör med receptionen om
hur du bokar och betalar. För det
mesta kan du hyra en bana även
om du inte bor på hotellet. På
Hotell Alexander som ligger
bredvid Slovenska Plaza ﬁnns
tennisbanor. I Becici ﬁnns det
banor på hotell Splendid och i
Petrovac ligger det tennisbanor
mitt emot Villa Magnolia. Om du
vill spela här så kan du kontakta
personalen på Cuba Bar Café nere
på strandpromenaden så hjälper
de dig.
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Om du åker söderut från Budva så
kommer du så småningom till
Ulcinjs riviera med många ﬁnkorniga sandstränder. Mitt i Ulcinj
hittar du den ﬁna stranden Mala
Plaza. I Ulcinj ligger också Zena
Plaza – Kvinnornas strand – där
det sägs att vattnet har en läkande
effekt på kvinnosjukdomar, eksem
och liknande. Dessutom kan
kvinnor som vill bli gravida gå tre
varv runt den lilla klippan som
ﬁnns här och lämna ett plagg. Du
når stranden genom att köra ut ur
Ulcinj från Mala Plaza och där
hålla till höger. Observera att det
inte är tillåtet för män att besöka
stranden på dagen. Inträdet kostar
1,50 euro.

14.
Vattenskoj
Det ﬁnns många ställen längs med
stränderna där du kan aktivera dig
med olika vattensporter. Du kan
prova på vattenskidor, wakeboard,
jet ski, paragliding och mycket
annat. Jet Ski School i Budva har
också en vattenpark vid stranden
för barn.
Erkin på Jet Ski School.
Tel: +382 673 720 37.

13.
Paragliding
Paragliding är en populär sport i
Montenegro och det ger en extra
krydda till upplevelsen att naturen
är så storslagen. Om du känner dig
redo för äventyr kan du prova på
att hoppa från bergen ovanför
Becici. Vi rekommenderar ﬁrman
Montenegroﬂy, som erbjuder
tandemhopp där du, tillsammans
med en instruktör, börjar högt upp
i bergen för att sedan landa på
stranden.

15.
Velika Plaza
En ﬁn långgrund strand som ligger
lite söder om Ulcinj. Här är sanden
mycket ﬁnkornig, nästan som mjöl.
Stranden är uppdelad i ﬂera delar,
varav Miracle Beach är den mest
populära. Hit kommer många för
att kitesurfa och windsurfa. Om du
vill prova på kitesurﬁng så rekommenderar vi Kite Planet.
Dini eller Antonio på Kite Planet.
Tel: +382 699 352 32.

Tel:+382 675 806 64.
www.montenegroﬂy.com
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EGNA STRÖVTÅG

16.
Becici – Cetinje – Lovcen – Podgorica – Petrovac
En trevlig rutt att ta med hyrbil är denna
som utgår från Becici och bland annat tar
dig till huvudstaden Podgorica. Vägen
mot Cetinje går över bergen och bjuder på
en fantastisk utsikt, men glöm inte bort
att även ha ögonen på den krokiga vägen.
Sträckan till Cetinje är nästan 3 mil. Väl
framme är det skyltat mot Lovcen.
Nu kör du 2 mil på slingriga serpentinvägar i vackra omgivningar upp till Njegoš
mausoleum, som ligger 1 657 meter över
havsytan. Från parkeringen är det 461
trappsteg till monumentet av Montenegros landsfader. Kör tillbaka samma
väg som du kom, men ta av mot Podgorica
efter Cetinje.

På vägen får du bland annat en glimt av
Skadarsjön, Balkans största sjö. Framför
dig breder sedan Montenegros huvudstad
Podgorica ut sig. Här kör du mot centrum
där det ﬁnns en stor parkeringsplats att
ställa bilen på.
Längs gågatan Hercegovaca och dess
sidogator hittar du många trevliga
butiker och mysiga caféer att pausa på.
När du senare kör ut ur staden följer du
bara skyltarna mot Petrovac och
ﬂygplatsen. Härifrån har du en bra utsikt
över Skadarsjön och en ﬁn vy över
Petrovac och kusten när du åter långsamt
tar dig ner till havsnivån.
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18.
Cykla vid Kotorbukten ...
Ta chansen att uppleva Kotorbukten och dess vackra omgivningar på ett annorlunda sätt,
nämligen från cykelsadeln. Cykelturen är cirka 1,5 mil och går genom
det bildsköna landskapet på
halvön Luštica.

19.
... och vid Skadarsjön

17.
Jeepsafari på Bjelasica
Berget Bjelasica i nationalparken
Biogradska Gora är en av de vackraste platserna i Montenegro. Hit
ska vi bege oss i jeepar som tar oss
nära den vackra naturen. På 2 000
meters höjd har vi en fantastisk
utsikt över området – en urskog där
vissa träd är över 500 år gamla och
närmare 60 meter höga. Det vilda
djurlivet är fascinerande och tystnaden överväldigande. Uppe på
berget är det vildhästarna och
rovfåglarna som regerar.
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Följ med till Skadarsjön för en
cykeltur utöver det vanliga. Här får
du chansen att se mer av sjön och
njuta av den friska luften. Vi ska
också smaka på solmogna ﬁkon,
meloner och druvor och får möjlighet att köpa lokalproducerat
vin.

20.
Budva – Sveti Stefan – Bar – Ulcinj – Ada Bojana
En annan ﬁn tur med hyrbil är denna som
utgår från Budva och bland annat tar dig
till Montenegros största strand och den
historiska staden Bar. Om du startar från
Budva så följer du bara kustvägen och
stannar vid hotellön Sveti Stefan. Fortsätt
sedan förbi Petrovac mot Bar. Stanna
gärna till i Bar och ta en promenad i de
mysiga omgivningarna. Kör sedan vidare

mot Ulcinj som ligger cirka en halvtimme
bort. Strax söder om Ulcinj breder Montenegros största strand ut sig, Velika Plaza.
Här ska du givetvis unna dig ett dopp och
när du svalkat dig i det sköna vattnet är
det dags att fortsätta vidare söderut mot
den albanska gränsen, där du hittar Ada
Bojana som är en populär naturiststrand.
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MAT OCH DRYCK

21.

22.

Populära Jadran

Mysigt på Astoria

Restaurang Jadran ligger på strandpromenaden och är en av de äldsta
restaurangerna i Budva. Restaurangen
är rekommenderad av turistorganisationer världen över och här serveras alltid
färsk ﬁsk, kött, lokala specialiteter och
internationella rätter. All mat på Jadran
är tillagad med största omsorg, personalen är ﬂerspråkig och menyn ﬁnns på
svenska.

Restaurang Astoria ligger precis vid
den stora ingången till gamla stan.
Atmosfären är avkopplande och trevlig
musik spelas i bakgrunden. Husets
specialiteter kommer från både det lokala
och det italienska köket. Det ﬁnns många
olika viner och cocktails att välja mellan
på den breda menyn. Missa inte heller
de goda desserterna.

Tel: +382 334 681 62.
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23.

24.

Porto är en lite ﬁnare restaurang
som ligger på strandpromenaden i
Budva. Här kan du njuta av ﬁsk,
kött eller vegetariskt tillsammans
med ett glas vin eller en öl.
Dessutom har du en underbar
utsikt. Porto är öppet både för
lunch och middag.

25.
Oaza är en mysig, familjeägd
restaurang som ligger på Budvas
gågata. Här serveras frukost, lunch
och middag, och på menyn ﬁnns
såväl ﬁsk och skaldjur som kött
och vegetariska rätter. Äter du
lunch eller middag bjuder restaurangen på en liter av husets vin till
huvudrätten.
Tel: +382 334 522 15.

Obala ligger på Slovenskastranden
i Budva. Det är en fyrstjärnig
restaurang som ligger alldeles
vid havet och som har öppet från
tidig morgon till sen kväll. Här
serveras ﬁsk, kött, traditionell
montenegrinsk mat och pizza. Det
går också bra att bara slå sig ner
för att dricka en kopp kaffe och
titta på folk.
Tel: +382 681 660 40.

26.
Konoba Feral är en av de bästa
ﬁskrestauranger i Budvas gamla
stad. Kocken Micko, som också är
ﬁskare, lagar till de godaste ﬁskrätterna du kan tänka dig. Vi
rekommenderar att du bokar bord
eftersom restaurangen är liten och
mycket populär.
Tel: +382 695 602 32.
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27.

28.

Palacinke är en tunn crêpesliknande pannkaka som ﬁnns i
nästan varje snabbmatskiosk i
Montenegro. Pannkakan serveras
antingen med söta tillbehör som
Nutella och färsk frukt eller med
mer matig fyllning med bacon och
ost.

29.
Från byn Njeguši, som ligger
ungefär en timmes färd från Kotor
i nationalparken Lovcen, kommer
den berömda Njegušiskinkan.
Den är rökt och lufttorkad efter
byns egna metoder med en
karaktäristisk smak. Nästan all
lufttorkad skinka som produceras
i Montenegro kallas för Njeguši,
men det är alltså den som kommer
från denna lilla by som är originalet.
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Shopskasallad är en klassisk
montenegrinsk sallad som
påminner om grekisk sallad. Den
består av gurka, tomat, lök,
paprika och riven fårost. En fräsch
start på en middag eller som gott
tillbehör till varmrätten.

30.
Man brukar säga att det ﬁnns lika
många recept på muscalica som
det ﬁnns kockar. Men i grund och
botten består denna mustiga gryta
av kött, grönsaker, potatis och
kryddor.

31.

32.

Pljeskavica är det montenegrinska
kökets hamburgare, och även
denna är en klassisk kötträtt. En
äkta pljeskavica görs på lamm eller
nötkött och serveras tillsammans
med grönsaker, pommes frites,
potatis och sås.

33.
Ajvar är Montenegros ketchup och
görs av paprika, olja och salt, men
varianter med till exempel aubergine eller chilipeppar är också
ganska vanliga. Hur stark eller
svag såsen blir beror självklart på
ingredienserna. Den är riktigt god
till kött och det självklara
tillbehöret till pljeskavica.
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Cevapcici är en klassisk kötträtt
som äts över hela Balkan. Den
består av små kryddstarka järpar
som vanligtvis serveras i bröd
tillsammans med olika grönsaker
och med den starka såsen ajvar.

34.
Njeguškiost är en god getost som
kommer från Cetinje och Njeguši.
Den har producerats på samma
sätt genom många generationer
och passar mycket bra som förrätt.

35.
Törstsläckare
En uppfriskande dryck i sommarvärmen är lemonad med pressad
citron. Beställ in ett glas, tillsätt två
skedar socker och njut.

36. Montenegros viner
I närheten av Podgorica odlas druvorna
till de lokala vinerna. Det röda vinet
Vranac görs på den mörka Vranacdruvan,
som ger en torr smak som passar perfekt
med till exempel osten från Njeguši. Vinet
ﬁnns att köpa i Sverige, men det är mycket
billigare här så passa på att köpa med
någon ﬂaska hem. Det lokala vita vinet

heter Krstac och druvan som det görs på
växer bara i Montenegro och Serbien.
Vinet har en väldigt rik smak och ljusgul
färg, och ﬁnns bara att köpa i Montenegro
än så länge. Vinerna säljs i de ﬂesta
butiker och kostar från 3 euro.
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38.
Pastrovici Dvori
Vill du ha en vacker utsikt över
Adriatiska havet och solnedgången
ska du ta dig till restaurangen
Paštrovici Dvori. Du får helt säkert
en trevlig kväll här med vällagad
mat och gott vin. Restaurangen
brukar alltid bjuda på både sång
och dans. Restaurangen ligger en
bit utanför Becici i byn Blizikuce
och hit är det bäst att ta taxi. Vi
rekommenderar att du ringer och
bokar bord.

37.
Kaffe hos
urbefolkningen
Ant betyder urbefolkning på
montenegrinska, med det är
också namnet på ett trevligt café
som ligger på strandpromenaden i
Becici, nedanför kyrkan Sveti
Thomas. Här kan du äta frukost
eller en lättare lunch. Givetvis ﬁnns
det också kaffe, öl, vin och drinkar
för dig som bara vill slå dig ner en
stund och titta på folklivet. Nedanför Ant ligger en liten strandremsa
där du kan hyra solstolar och
parasoller.
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Adress: Sveti Stefan, Blizikuce.
Tel: +382 334 681 62.

40.
Tri Ripara
I slutet av Becicistranden ligger
den mysiga restaurangen Tri
Ripara. Namnet betyder tre ﬁskare,
och givetvis är det främst goda
ﬁskrätter som står på menyn.
Populärt ställe med många lokalbor bland gästerna.

41.
Ät middag i Albanien

39.
Mediteraneo
På strandpromenaden i Petrovac
ligger denna härliga ﬁskrestaurang. Här serveras alltid färska
läckerheter direkt från havet, som
grillad ﬁsk, risotto med musslor
och pasta med skaldjur.
Tel:+382 334 016 21.

Restaurang Rapsodia ligger
utanför Lezhë i Albanien. Här ﬁnns
massor av spännande rätter och
alla är tillagade med härligt färska
råvaror på traditionellt vis. Det är
ett perfekt ställe för en trevlig och
annorlunda middagsutﬂykt. När
du kört igenom rondellen i Lezhë
och över bron så tar du nästa
större väg till höger mot Shënghjin.
Efter ungefär 1 kilometer ligger
restaurangen på höger sida.
Adress: Lagja Sake Shegjin, Lezhë.
Tel: +355 682 947 771
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SEVÄRDHETER

42.
Budva
Budva är centrum för turismen längs
rivieran och ett trevligt utﬂyktsmål för dig
som bor i andra orter. Från hamnen och
österut sträcker sig strandpromenaden
med restauranger och barer. Ovanför går
huvudgatan, som på sommaren stängs av
för biltraﬁk. Även här ﬁnns många bra
restauranger och en del shopping. Ett lite
annorlunda inslag i stadsbilden är de två
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statyerna som föreställer ballerinor – en
sitter på Slovenskastranden och den
andra hittar du på väg ut till Mogren I. Vid
den nordligaste ingången till den gamla
stadsdelen, precis utanför hotell Avala,
ﬁnns det lämningar av romerska gravar
och utanför gamla stan ligger en hamn,
som mestadels besöks av lyxbåtar under
sommaren.

43.
Becici
I Becici är det lugnt och skönt, men ändå
nära till allt som Budva har att erbjuda.
Det är gångavstånd mellan orterna – en
promenad på ungefär trekvart. Becicistranden är mycket populär och här kan
du roa dig med många olika sorters
vattensporter. Det ﬁnns också en trevlig
strandpromenad som lever upp under
högsäsong. Här ﬁnns många kiosker som
säljer souvenirer, solglasögon och kalla
drycker. Kyrkan Sveti Thomas ligger på en
höjd mitt på strandpromenaden.

44.
Stari Grad
Budvas stolthet är den gamla stadskärnan Stari Grad som är en av de äldsta
i Europa. Här omges du av en historisk
atmosfär med smala gränder och
stenhus. I gatumyllret ligger små butiker,
barer och caféer sida vid sida. I Stari Grad
ståtar också Citadellet, som bjuder på en
otroligt vacker utsikt över havet. Vill du
lära dig mer om områdets historia ska du
besöka Arkeologiska museet och
Arkeologiska torget. Inträdet till både
Citadellet och museet kostar 2 euro.
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46.
Bar och Stari Bar

45.
Petrovac
Det var romarna som ﬁck den goda
idén att anlägga en sommarort i
denna underbara bukt. I dag är det
en trivsam liten stad med en härlig
atmosfär som andas lugn och ro.
Längs med strandpromenaden
hittar du barer, restauranger och
små marknadsstånd. Nattlivet är
stillsamt men väldigt trevligt, och
under sommarens hektiska
månader kommer många turister
hit. Lazaret är ett intressant litet
fort som ligger utanför Petrovac,
och alldeles utanför kusten ligger
två små öar – Katic och Nedelja.
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Bar är Montenegros näst största
stad med cirka 40 000 invånare.
Staden är framförallt känd för
sin stora hamn, men bland
sevärdheterna kan även nämnas
det terrakottafärgade palatset
som byggdes till kung Nikola I
Petrovic. Missa inte heller det stora
olivträdet, som är Europas äldsta
med sina 2 000 år. En bit ovanför
det moderna Bar ligger den gamla
staden – Stari Bar. Det är en ruinstad som är mycket intressant att
besöka med sin imponerande
fästning varifrån du har en vacker
utsikt över de natursköna omgivningarna. För att komma till Bar
och Stari Bar åker du söderut förbi
Petrovac i ungefär 20 minuter.

47.
Vackra Kotor
Illyrerna, som troligvis grundade Kotor,
kallade staden för Dekatera och sedan
dess har många folkslag satt sin prägel
på Kotor. Staden påminner om
Dubrovnik med sina gamla byggnader
och en historia som sträcker sig
tusentals år tillbaka i tiden. Det ﬁnns
många intressanta saker att se här: den
svarta pyramiden, Rektorspalatset och
Pimapalatset där de viktigaste personerna i staden bodde. Det ﬁnns också
ett ﬁnt marknadstorg inne i staden.
Varför inte vandra längs stadsmuren
som slingrar sig upp för berget – en
promenad på ungefär en och en halv
timme. Väl uppe får du belöning för
mödan i form av en strålande utsikt
över hela staden och den skimrande
Kotorbukten.
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49.
Cetinje

48.
Sveti Stefan
Vyn över halvön Sveti Stefan
känner du säkerligen igen när du
ser den. Hela ön är ett lyxhotell
utan dess like, och numera får
endast hotellgästerna vistas här.
Däremot ﬁnns det en ﬁn strand på
fastlandet, där man kan njuta av
kristallklart vatten och den häftiga
utsikten mot Sveti Stefan. Om du
kör från Budva eller Becici kan du
stanna till precis ovanför Sveti
Stefan och njuta av utsikten och
ta ﬁna bilder. Från Budva tar det
ungefär 10 minuter att köra hit.
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Cetinje, som var Montenegros
huvudstad i nästan 450 år, ligger
väl skyddad av de omgivande
bergen. Värt att se under ett besök
här är Kung Nicolas-palatset som i
dag är ett museum. Det ﬁnns också
ett konstmuseum, ett historiskt
museum, Njegoš museum och det
etnograﬁska museet. För att
komma hit tar du av mot Cetinje
på vägen mellan Budva och Becici.
Sträckan till Cetinje är nästan 3 mil
lång och tar knappt 40 minuter att
köra.

50.
Podgorica
Kör du bil till Montenegros
huvudstad Podgorica får du på
vägen bland annat en glimt av
Skadarsjön, Balkans största sjö.
Väl framme kan du strosa längs
gågatan Hercegovaca, kanske
shoppa i de många butikerna
eller ta en kaffe på något café.

52.
Biogradska Gora

51.

Detta är den äldsta av Montenegros nationalparker; delar av
den har varit skyddat sedan 1878.
Parken har fem sjöar, som en gång
i tiden formades av glaciärer. Den
största är Biogradskasjön, som är
cirka 3 kilometer i omkrets. Du kan
promenera längs sjön på små
stigar. Hela parken är cirka 5 600
hektar och täcker bland annat
delar av bergsmassivet Bjelasica,
med toppar på över 2 000 meter
över havet. Till parken kommer du
från Kraljeva Kola, som ligger på
vägen mellan Mojkovac och
Kolašin.

Durmitor
Durmitor har varit nationalpark
sedan 1952 och här ﬁnns bland
annat Tararavinen, som är den
näst djupaste efter Grand Canyon.
Zabljak, som också ligger här, är
under vinterhalvåret centrum för
skidturismen i Montenegro.
I området ﬁnns 48 bergstoppar som
är högre än 2 000 meter över havet.
Det ﬁnns många vandringsleder i
parken. Att bestiga Montenegros
högsta bergstopp ”Bobotov Kuk”
tar cirka fem timmar, och passar
för den som har en del erfarenhet.

53.
Den svarta sjön
Crno Jezero, Den svarta sjön, som
ligger i Durmitor har fått sitt namn
från de mörka tallarna runt om
som reﬂekteras på vattenytan. Det
är en underbar lugn plats med
dramatiskt landskap som lämpar
sig väl för en promenad. Du kan gå
runt sjön – en sträcka på 3,5 kilometer. Tänk på att ha på dig bra
vandringsskor. Det ﬁnns också en
restaurang där du kan koppla av
efter promenaden. På sommaren
kan du hyra roddbåt och ge dig ut
på sjön.
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54.

55.

Sveti Nicolas

Ta bilen runt Skadarsjön

Ön du ser alldeles utanför Budva är Sveti
Nicolas. Det är ett riktigt badparadis och
det är lätt att förstå att den ibland kallas
för Budvas Hawaii. Här ﬁnns ﬂera ﬁna
stränder och numera även en restaurang.
Det är det perfekta utﬂyktsmålet för en
dag fylld med bad, sol och snorkling.

Runt Skadarsjön ﬁnns det många små
pärlor att upptäcka. Och det går alldeles
utmärkt att göra det på egen hand. Det
bästa sättet är att hyra en bil och bege sig
runt sjön under en åktur. På den södra
delen väntar den lilla byn Morici. Här
ﬁnns en moské, lite hus och väldigt många
åsnor. Ta dig helt ner till vattnet, besök
restaurangen och njut av en lokal rätt, för
att sedan ta ett svalkande dopp i sjön.

SHOPPING

56.

57.

Shoppa i Budva

... och i Podgorica

Mega Market i Budva är en bra supermarket som ligger nära postkontoret. Här
ﬁnns det ett stort utbud av allt du kan
behöva om du har självhushåll. Mega
Market har också en väldigt bra avdelning
med frukt och grönsaker.

Delta City i Podgorica är ett stort
shoppingcentrum med många moderna
butiker. Här spenderar man lätt ett par
timmar i de olika affärerna. Tröttnar du
på shoppandet så kan du gå på biografen
som också ﬁnns. Filmerna som visas är
mestadels amerikanska med montenegrinska undertexter.

T-box är en mysig butik i Budvas gamla
stadsdel. Här kan du shoppa kläder som
är gjorda i bomull. De säljs i små förpackningar, så det passar perfekt att köpa med
sig ﬁna presenter härifrån som inte tar så
stor plats i bagaget hem.
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För en komplett familjesemester välj Apollo Mondo Family Resorts.
Här ﬁnns både barnklubb och simskola! Läs mer på apollo.se

SOL, BAD OCH SPORT

1.

2.

Lapad Beach

Banje Beach

Det ﬁnns gott om stränder med kristallklart vatten runt om på Lapadhalvön och
du hittar lätt din egen favorit. Lapad
Beach ligger mitt på halvön och är en
ganska stor klapperstensstrand. Här ﬁnns
också en tennisbana och en strandbar
som spelar blandad musik.

Detta är Dubrovniks stadsstrand, som
ligger öster om ringmuren på promenadavstånd från stadskärnan. Stranden
består av klappersten och sand. Här ﬁnns
gott om plats att ligga på sin badhandduk
och det ﬁnns även en del med solstolar.
Resturang East West ligger direkt på
stranden, och många stannar till kvällen
eftersom den då förvandlas till en nattklubb.
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3. Copacabana
Den här stranden ligger i stadsdelen
Babin Kuk på västra Lapad. Det är en
trevlig strand att spendera en dag med sol
och bad på, och samtidigt njuta av den
spektakulära utsikten över Tudjmanbron

och inloppet till hamnen i Gruz. Här kan
du hyra kajak, jet ski eller åka i full fart på
en bananbåt. Det ﬁnns även två uteserveringar att välja på.
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MAT OCH DRYCK

4.
Kroatiskt vin
I Kroatien har man tillverkat vin sedan
romartiden. I de södra delarna, längs
kusten och i skärgården, produceras
främst röda viner och i norra delarna vita.
Ett rött vin som är värt att prova är Plavac
som kommer från Pelješacområdet. Ett
lite ﬁnare rödvin är Dingac från Pelješac.
Även Babic från Primosten och Viski
Plavac håller hög klass. Dingac och
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Postup från Pelješac ﬁnns i Systembolagets beställningssortiment i Sverige.
Vill du prova ett gott vitt vin rekommenderar vi Malvasia från Konavle, Posip
och Kaštele Grk från Korcula, Vrbnika
Zlatina från Krk eller Vugava från Vis.

5.
God mat i historisk
omgivning
Amoret är en förstklassig restaurang
som ligger inne i Dubrovniks gamla
stadskärna. I detta romantiska hörn av
staden kan du njuta av både nationella
och internationella rätter. Här serveras
färsk ﬁsk och skaldjur, kött, pasta och
mycket mer. Om du inte är hungrig kan
du ta ett glas vin, en kopp kaffe eller en
dessert och titta på folklivet en stund.
Tel: +385 203 237 39.

6.
Klassisk förrätt
Den mest typiska dalmatinska
förrätten är bröd med "sir" och "pršut"
– ost och lufttorkad skinka. Den kan
beställas på alla restauranger och
avnjuts bäst tillsammans med husets
vin och oliver.
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SEVÄRDHETER

7.
Mysiga Lopud
Ön Lopud passar perfekt för en dagsutﬂykt. Lopud är den näst största ön
bland Elaﬁtiöarna. Här är lummigt och
grönt och det ﬁnns inga bilar. Lopud har
områdets ﬁnaste stränder som lockar ut
Dubrovnikborna på helgerna. Här ﬁnns
Dubrovniks bästa strand Sunje, som är en
otrolig ﬁn och stillsam sandstrand. På
Lopud ﬁnns också en livlig by med ﬂera
uteserveringar och hotell längs en vacker
liten boulevard vid klapperstensstranden.

Slå dig ner vid ett bord på någon av de
mysiga restaurangerna eller caféerna
som ligger utmed strandpromenaden och
titta på folklivet. Om du tar båten stannar
den oftast på motsatt sida från Sunjestranden. För att komma till stranden är
det bara att följa skyltarna. När du
kommer fram till en liten asfalterad
gångväg, som bitvis är ganska brant,
väntar en promenad på 20 minuter. Man
kan också ta taxibåtar över till Lopud.
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8.
Dubrovniks
kännemärken
Pileporten är huvudingången till
den gamla stadskärnan och över
porten vaktar en staty av Dubrovniks skyddshelgon S:t Blasius.
Huvudgatan Stradun går från Pileporten och rakt genom staden.
Som du snart kommer att upptäcka
är alla fönsterluckor och gatlyktor
målade i samma gröna färg, för att
skapa en enhetlig känsla.
Ringmuren som omger Dubrovnik
är nästan 2 kilometer lång och har
16 torn. Direkt in till vänster från
Pileporten hittar du uppgången till
muren. Det tar cirka en timme att
gå längs hela muren och det kostar
70 kuna.
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I Franciskanerklostret ﬁnns vackra
romerska korsgångar, fresker, ett
bibliotek, ett museum, den kända
Dubrovnikmålningen och stenreliefer. Här ﬁnns också ett av Europas
äldsta apotek från 1300-talet.
Redan på 1400-talet fanns ett väl
utvecklat vattensystem i staden.
Vattnet kom från ett vattenfall 12
kilometer bort, och från den
vackert utsmyckade Onofriosfontänen hämtade man sitt vatten.
Mitt i staden hittar du marknaden,
som är oftast är öppen mellan 9.00
och 12.00, Här säljs frukt, grönsaker
och andra lokalproducerade
produkter. Den stora katedralen är
Dubrovniks stolthet och skattkammare. Det sägs att Kung Rikard
Lejonhjärta hjälpte till att bygga
upp denna katedral av tacksamhet
efter att ha blivit räddad på ön
Lokrum efter ett skeppsbrott.
Rektorspalatset är en av stadens
mest kända sevärdheter. Rektorn
var stadens överhuvud och hans
palats ﬁnns mitt i Dubrovnik. En
rektor kunde endast ha denna
position i en månad, och under
denna månad ﬁck han inte lämna
palatset för att han skulle kunna
koncentrera sig på sitt arbete för
staden. Det kostar 7 euro att gå in
och besöka palatset tillsammans
med sjöfartsmuseet och det
etnograﬁska museet som också
ligger här.

9.
Šipan heter den största av Elaﬁtiöarna. Här är det mysigt att ta en
promenad längs hamnen. Vid
inloppet ligger en vacker park med
ﬂera små uteserveringar där man
kan ta en drink i kvällningen och
njuta av den fantastiska solnedgången. Här ligger också en före
detta oljefabrik som i dag är ett
hotell.

11.
Den mysiga orten Mlini liggger
ungefär en mil från Dubrovnik. I
forna dagar nyttjades Mlinis stora
vattenresurser till att driva
kvarnar, men numera ger vattnet
lummiga omgivningar med
blommande trädgårdar och vackra
promenadvägar. De långgrunda
stränderna i området ligger i
skyddande vikar. Inne i den lilla
byn ﬁnns små caféer där man kan
fördriva en lat eftermiddag i den
sköna skuggan.

10.

Lokrum är den ö som ligger precis
utanför Dubrovnik och där Richard
Lejonhjärta en gång var skeppsbruten. I dag är ön ett naturreservat. Om du vandrar upp till
Benediktinerklostret som är från
1100-talet, har du en otrolig utsikt
över Dubrovniks gamla stad. Här
ligger också ”Döda sjön”, en vacker
badlagun där vattnet förbinds
med havet genom en tunnel.

12.
Ön Kolocep är den minsta bebodda ön bland Elaﬁtöarna. Här
ﬁnns en ﬁn sandstrand, härlig
grönska och små ﬁskebåtar i
hamnen. Runt om på ön går stigar
där man kan promenera under
citronträd och cypresser. Det ﬁnns
också bra snorkling här. På ön ﬁnns
ett hotell och ﬂera små rumsuthyrare om du skulle vilja stanna
längre.
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SHOPPING

13.
Att ta med sig hem
När du semestrar i Kroatien kan du passa
på att köpa med dig en slips hem, den ska
nämligen ursprungligen komma från
Kroatien och heter här kravata. Andra
saker som är trevliga att köpa med sig
hem är olivolja, kryddor, honung, skor,
smycken och väskor.
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Det ﬁnns också många klädbutiker med
mode som vi känner igen hemifrån.
Trädockor med folkdräkter, spetsdukar,
hantverk i både keramik och trä är också
ﬁna souvenirer.

Gilla oss på Facebook och få
de senaste nyheterna, inspiration
och en massa bra erbjudanden.
facebook.com/apollosverige
Du kan också resa med oss jorden runt
på Instagram. Där får du våra bästa tips
och kan dela med dig av dina egna.
Fråga din reseledare hur du går till väga.
instagram.com/apollosverige

Vi stödjer svenska OS-truppen
Apollo är ofﬁciell leverantör av olympisk camp och
träningsläger till Sveriges Olympiska Kommitté

