
BRIDGERESOR
ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla 
medlemmar förmånliga rabatter på våra bridgeresor. Våra resor ger en inblick i ett 
lands kultur genom våra lokala guiders specialkunskap kombinerat med bridgespel 
arrangerat av vår omtyckte och erfarne bridgeledare Christer Cedergren. Alla tävlingar 
genomförda under våra resor rapporteras till förbundet och ger er mästarpoäng.
Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

Christer Cedergren - 
bridgeledare

Montenegro

RESFAKTA
Medl. SV. BRidge 9 990 kR
ORd PRiS:  10 990 kR
ReSlÄNgd: 8 dAgAR
AVReSA:  10/10 2015
I prIset Ingår: 
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  7 middagar & 1 lunch
•  Bridgespel 7 dagar
•  Svensk bridgeledare
•  Svensktalande reseledare
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllägg: 
enkelrum: 600 kr
Bridgeavgift tillkommer.

AVreseInFOrMAtIOn:
Preliminära flygtider: Norwegian
UT: Arlanda 06.30 - Dubrovnik 09.25
IN: Dubrovnik 10.10 - Arlanda 13.05

HOtell: 
HUNgUeST HOTel SUN ReSORT****:
Hemsida: 
www.hotelsunresort.hunguesthotels.com

DAg 1: DubrOVnIk-MOntenegrO
Vi landar på dubrovniks flygplats och möts 
av vår guide. Bussen tar oss till dubrovniks 
historiska delar som är ett världsarv. Vi gör 
en guidad stadsrundtur som avslutas med 
gemensam lunch. därefter har ni lite egen 
tid att strosa runt i denna vackra stad. kan-
ske gå den fina 2 km långa promenaden på 
stadens ringmur (kostar en slant), eller bara 
fika och titta på folk. Resan går sedan vidare 
till Herceg Novi i Montenegro där vi checkar 
in på vårt hotell vid havet. (l, M) BRIDGE 1: 

DAg 2: Herceg nOVI
denna dag utforskar vi staden vi bor i, Her-
ceg Novi som består av en äldre stadskärna 
samt en nyare del, igalo. den gamla stads-
delen är byggd i en sluttning ner mot havet 
och kallas ofta för ”the city of stairways” på 
grund av de många trapporna. Staden är 
byggd runt de två torgen Belavista torget 
och Nikole durkovicas torg vilka är omgiv-
na av små, trånga gränder. Bland stadens 
vackra kyrkor och mäktiga fästningar fin-
ner man också ett stort antal mysiga caféer. 
längs havet går en fin strandpromenad, 
med många restauranger och mindre klap-
perstensstränder. gemensam middag på 
hotellet. (F, M) BRIDGE 2:

DAg 3: MOntenegrO
Hela dagen tar vi för att utforska Monte-
negros långa historia och besöka några 
oförglömliga platser. Vi börjar vid havet i 
Boka kotorskaviken för att ta oss upp till 
900 m.ö.h. för en fantastisk utsikt. Vi åker 
därefter vidare till Montenegros gamla hu-
vudstad Cetinje, där vi får en guidad tur i 
kung Nikola i:s palats. Nikola i var den sista i 
raden av Petrovic-dynastins framgångsrika 
regenter, och den tiden under deras styre 
brukar kallas för Montenegros guldålder. Vi 
återvänder sedan till kusten och vi passerar 
den medeltida staden Budva. Middag på 
hotellet. (F, M) BRIDGE 3:

Montenegros natur är storslagen med gröna berg som höjer sig över den vackra kus-
ten invid Adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder med trevliga restauranger & en 
intressant historia. Vi blandar dagliga bridgekamper med utfärder i området. Dagarna 
avslutas med gemensamma middagar där vi kan summera dagens alla händelser.

DAg 4: bOkA kOtOrskA
efter dagens bridgespel åker vi på utflykt 
med både buss och båt. Vi tar oss runt Boka 
Kotorska, Perast och till Kotor - en medelti-
da medelhavsstad upptagen på UNeSCO:s 
världsarvslista. Här går vi i land och ges möj-
lighet att på egen hand promenera längs 
stadens gator för att insupa atmosfären. 
Vår panoramatur fortsätter genom kotor-
bukten och vi njuter av storslagna vyer över 
branta bergssluttningar och stilla vatten! 
Sen ankomst till hotellet för middag. (F, M)
BRIDGE 4:

DAg 5: egen DAg
egen dag för fria aktiviteter vid sidan av 
bridgespelet. Middag på hotellet. (F, M)
BRIDGE 5: 

DAg 6: kAlArDOVO / utFärD
en egen dag eller frivillig utfärd till Trebinje 
på förmiddagen. Till kvällen samlas vi för 
utflykt till kalardovo med gastronomiska 
specialiteter, vinprovning, traditionell mu-
sik och folkdans från Montenegro. (F, M)
BRIDGE 6: 

UtfÄrd trebinje:
Trebinje, vacker liten stad i Hercegovina 
kännetecknas av solen, platantorget och 
vingårdar. Vår guidade rundtur går ge-
nom gamla staden där vi besöker Her-
cegovinas etnomuseum. Vinprovning på 
en familjeägd vinkällare och producent 
av vinet Anđelić som har mycket god re-
nommé och vunnit silverpris i london 
2013. Vi avslutar Trebinje besok med med 
en trevlig forellmiddag vid floden. 

DAg 7: egen DAg
egen dag för fria aktiviteter vid sidan av 
bridgespelet. Middag på hotellet. (F, M)
BRIDGE 7:.

DAg 8: HeMresA
efter tidig frukost checkar vi ut och åker till 
Dubrovniks flygplats för hemresa. (F)

resan arrangeras av reseskaparna, 08-94 40 40, www.reseskaparna.se
Information om bridge: Köp En Sol, Christer Cedergren, 0171-377 69, www.kopensol.nu

- NYHET


