
Montenegro – 19 tot 30 augustus 2013 

Gezinsvakantie van Geert en Karine Carette-Dedrie, Nora en Fien.  

Verslag: Karine.  

Foto’s: Nora.  

Met dank aan Jeroen Speybroeck en Bobby Kok. 

Maandag 19 augustus  

We nemen de trein in Torhout om 6u39 naar Zaventem. Onze vlucht met JAT Airways vertrekt om 

11u naar Belgrado (tussenstop van 5 uur); de vlucht naar Tivat is om 18u05. We vulden het op met 

shoppen, spelletjes op de Ipad en eventjes buiten wandelen, maar dat was toch écht te heet (al 34 

graden)! 

We eten een warm avondmaal op de luchthaven van Belgrado. De Servische munt is RSD, maar we 

kunnen gerust betalen in euro. Het is niet duur: nog geen 20 euro met 4 voor spaghetti met drank 

erbij. 

 

In Tivat hebben we een tegenvaller met onze huurwagen: blijkbaar werd die geannuleerd... We 

hebben er dus geen. Bij Avis doen ze serieus wat moeite: de luchthaven sluit om 18 uur en de 

werknemer van Avis kan nog een VW Jetta reserveren voor ons. Voor de zekerheid moeten we 50 

euro waarborg betalen, maar we krijgen die direct terug als de auto na een uur arriveert. We betalen 

nog eens 495 euro (we hadden al 500 euro betaald aan Auto Europe, maar die moeten we blijkbaar 

zonder probleem kunnen terugkrijgen). De auto is wel een 'automatic', maar het lukt.  



We rijden naar onze eerste slaapplaats in Petrovac, de enige plaats die we vooraf boekten. Het is 

druk op de weg naar Petrovac (kustbaan). 's Avonds gaan we in de omgeving naar een 'monasterio', 

op zoek naar katslang. Er zitten veel tjitjaks op de muurtjes. We vinden er een vervelling van een 

slang, waarschijnlijk van katslang. De katslang stuurt zijn kat. 

Terug naar de slaapplaats. 's Nachts zitten er massa's muggen in de kamer. Kamers met ontbijt 

hebben we niet gezien in Montenegro. Er is wel telkens een keukentje bij.  

Dinsdag 20 augustus 

‘s Morgens is er geen warm water in de douche. We wisten niet dat we ’s avonds de boiler zelf 

moesten aanleggen. We mogen dit zeker niet vergeten op onze andere slaapplaatsen.  

We rijden naar het Lovcen National Park. Onderweg proberen we nog te winkelen, maar aan de kust 

is het echt niet te doen om parking te vinden, het is er superdruk! We winkelen in Cetinje in een klein 

plaatselijk winkeltje. Alles staat er opeen gestapeld en het lijkt of de hele stad op het zelfde moment 

aan het winkelen is. Iedereen drumt, duwt en steekt voor, want ze hebben maar één iets mee. Bij de 

bakker kopen we een soort chocoladekoeken en brood. We besluiten om in het vervolg 's avonds te 

winkelen. Alles is hier open tot 22 uur, de winkels sluiten zelfs niet in de namiddag!  

Waarnemingen in Lovcen National Park: 

Vlinders: klein koolwitje, bleek blauwtje, bruin blauwtje, atalanta, kleine parelmoervlinder, bruin 

zandoogje, bont zandoogje, zwarte erebia, kommavlinder, hooibeestje, oranje luzernevlinder, 

heremiet, keizersmantel en icarusblauwtje. 

Nachtvlinders: kolibrievlinder, Spaanse vlag. 

Vogels: draaihals, merel, wespendief, slangenarend, vink. 

Reptielen: muurhagedis en spitskopberghagedis. 



  

 

 

We rijden nog naar een waterbak in de omgeving.  

Waarnemingen: 

Vlinders: blauwe ijsvogelvlinder, bruin zandoogje, Bretons spikkeldikkopje en icarusblauwtje. 

kommavlinder 

heremiet 



Vogels: appelvink en cirlgors. 

Reptielen: ringslang. 

Amfibieën: meerkikker. 

Libellen: zuidelijke heidelibel. 

Een slaapplaats vinden we gemakkelijk in Cetinje (“sobe”): voor 12,50 euro per persoon. Op het 

terras aan de achterkant van het gebouw kijken we uit over een aantal appartementsgebouwen die 

zo uit de tijd stammen van het voormalige oostblok. Er is terug een keuken bij die iedereen kan 

gebruiken. Het vreemde is dat iedereen van alles gebruikt en afwast, maar niet afdroogt. Alles staat 

gewoon op het afdruiprekje en blijft daar staan tot iemand anders het terug gebruikt. Er is ook 

internetverbinding. 

Nora en Fien hebben een aparte badkamer, maar blijkbaar moeten wij de onze delen met andere 

gasten uit het gebouw. Raar, dat wisten we niet. Aan de buitenkant van de badkamer is er een 

schakelaar om de boiler aan te leggen. Simpel als je dit allemaal weet... Mevrouw kent geen andere 

taal, meneer spreekt wat Engels. 

We eten 's avonds in Cetinje op de markt. Er is een groot overdekt terras en de ober kent goed 

Engels (het is ook geen probleem om een Engelse menukaart te krijgen). We betalen bijna 40 euro. 

We lopen enkele winkeltjes binnen en Nora doet er de koop van onze reis: een echte nep 'Armani' 

handtas voor 35 euro! De zusjes zullen hem delen... 

's Avonds hebben we plots geen water meer. Meneer weet ons te zeggen dat vanaf 22 uur tot 6 uur 

er geen water is, omdat de kuststreek rond Budva moet worden voorzien van water. We vonden het 

al vreemd dat er een grote teil onder de lavabo stond en grote gevulde waterflessen!  

Woensdag 21 augustus 

's Morgens gaat Geert aan de overkant van onze slaapplaats een koffietje drinken in een plaatselijk 

cafeetje. Enigste probleem is dat hij niet weet wat hij moet bestellen en dat hij meestal een heel 

kleine straffe koffie krijgt... 

Terug naar Lovcen National Park. We ontbijten er met een prachtig uitzicht op de streek.  

Waarnemingen:  

Vlinders: kleine vuurvlinder, heremiet, argusvlinder en rotsvlinder. 

Vogels: grauwe klauwier, kleine bonte specht en boomklever. 

Reptielen: gladde slang, muurhagedis, oostelijke smaragdhagedis en spitskopberghagedis. 

 



 

 

 

We rijden nog eens naar de waterbak en Nora en Geert hebben er een heel onaangename ervaring: 

een plaatselijke inwoner schiet er koelbloedig een dwergaalscholver dood.  

spitskopberghagedis 

gladde slang 



Waarnemingen: 

Vlinders: tweekleurige parelmoervlinder, boswitje en Balkanboswachter. 

Vogels: dwergaalscholver (+), appelvink, cirlgors, roodstuitzwaluw, Alpengierzwaluw, huiszwaluw en 

boerenzwaluw. 

Libellen: zuidelijke oeverlibel en 1 vaandeldrager! 

We eten terug in hetzelfde restaurantje. Fien bestelt nog een heerlijk chocoladetaartje.  

Nadien gaan we nog inkopen doen voor 's anderendaags. Beter dan 's morgens, want dan is het echt 

heel druk. 

Donderdag 22 augustus 

Doorreis naar Bukumirski Jezero (Jezero = meer). Eerst een rode baan = grote baan = goed. Dan een 

oranje baan = niet zo goed, die is in de bergen van een heel slechte kwaliteit. Daarna een wit baantje 

= een regelrechte ramp. Onze Jetta hangt laag tegen de grond en ziet af.  

Waarnemingen bij kleine poel voor Bukumirski Jezero: 

Vlinders: apollovlinder, kleine parelmoervlinder, oranje luzernevlinder, klein koolwitje, morgenrood, 

Balkan bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, bruine vuurvlinder en violette vuurvlinder. 

Amfibieën: geelbuikvuurpad en larven van Alpenwatersalamander. 

Libellen: platbuik. 

 

geelbuikvuurpad 



We rijden verder richting Bukumirski Jezero en maken een wandeling in de omgeving. 

Waarnemingen: 

Vlinders: morgenrood, kommavlinder, zwarte erebia, rotsvlinder, icarusblauwtje, hooibeestje, bruin 

zandoogje, distelvlinder, kleine parelmoervlinder, zuidelijk grauw zandoogje en wegedoornpage. 

Reptielen: Montenegroberghagedis. 

Waarnemingen aan Bukumirski Jezero:  

Vlinders: witstreepblauwtje. 

Vogels: grote gele kwikstaart. 

Amfibieën: gewone pad, geelbuikvuurpad en bruine kikker. 

Insecten: waterschorpioen. 

Fien en Geert nemen nog een frisse duik in het meer. 

 

 

 

Montenegroberghagedis 



 

We vinden een goede slaapplaats bij het binnenrijden van Kolacin: Vila Rakoc, voor 10 euro per 

persoon. Het is een apart huis met kamers en een keuken erbij. De andere gasten maken volop 

gebruik van de keuken. Voor Nora en Fien is het niet zo ideaal: we hebben geen internetverbinding. 

Vrijdag 23 augustus 

Terwijl wij ons douchen, gaat Geert een koffie drinken in 't stad. We nemen buiten ons ontbijt op een 

bank voor het huis. 

We twijfelen 's morgens nog of we de bergen in gaan of niet. Het weer is niet zo denderend, het is 

bewolkt. We besluiten om onze bergtocht een dag uit te stellen en we rijden in de richting van de 

Mrtvica vallei. 

Waarnemingen: 

Vlinders: bleek blauwtje, icarusblauwtje, bruin zandoogje, keizersmantel, hooibeestje, dambordje, 

morgenrood, atalanta, grote parelmoervlinder en kleine parelmoervlinder. 

Nachtvlinder: kolibrievlinder. 

Amfibieën: vuursalamander (larven). 

Reptielen: zandhagedis, zandadder, muurhagedis en ringslang. 

morgenrood 



 

Waarnemingen (waar de Mrtvica rivier zich samenvoegt met de Moraca rivier):  

Vogels: grote gele kwikstaart en waterspreeuw. 

Reptiel: dobbelsteenslang. 

 

zandadder 

dobbelsteenslang 



's Namiddags stoppen we onderweg aan een monasterio. We drinken er koffie en thee. Nora en Fien 

eten een ijsje. Zoals bijna op elke reis, steken we een kaarsje aan voor .... 

's Avonds eten we in een plaatselijk restaurantje. Het is een eenvoudige keuken, maar met een prima 

bediening. We bestellen forel en de ober komt die persoonlijk verwijderen van kop, graten en vel. 

Wel een probleempje: de forel is niet doorbakken. Ze wordt terug op de grill gelegd en we krijgen die 

na 5 minuten geserveerd met een lekker gebruind randje.  

De menukaarten zijn steeds hetzelfde: je bestelt vis of vlees en dan bestel je er groenten en 

aardappelen erbij, wat je zelf wil. Geert wou vanavond lam eten, maar dat hadden ze niet. Hij bestelt 

het voor de volgende dag. 

Na het avondeten gaan we nog winkelen. Bij de bakker komen we te weten dat alle winkels op 

zondag open zijn. De bakker zelfs van 6 uur  ‘s morgens tot 22 uur!  

Kolacin is een skioord, je ziet het aan de vele kleine kraampjes en de souvenirs die te koop zijn. 

Het is wel moeilijk om hier fruit te kopen dat nog eetbaar is. Watermeloen is geen probleem! 

We eten ' s avonds terug in hetzelfde restaurantje. De 'shopska' salade = een slaatje met 

komkommer, tomaat, ui en feta is lekker. Het is op elke menukaart terug te vinden.  

Zaterdag 24 augustus 

We staan wat vroeger op en ontbijten voor het huis. Aan de overkant van de weg zit een Syrische 

bonte specht en een Europese kanarie. 

We rijden naar het Biogradski National Park. Onderweg vinden we een dode relmuis. 

We parkeren de wagen bij een geïmproviseerde camping bij het meer. Er staan een aantal tenten, 

maar de gasten zijn niet erg tevreden: er is enkel een toilet, maar geen mogelijkheid om te douchen. 

Wij beginnen aan de bergwandeling, pfff. Plots komt een hondje bij ons lopen. Blijkbaar loopt dit 

hondje voortdurend de berg op en af op met toeristen. Het hondje heeft waarschijnlijk geen thuis, 

maar het ziet er verzorgd uit en het vraagt 's middags niet eens om eten.  

Waarnemingen: 

Vogels: boomvalk, torenvalk, boompieper en koekoek. 

Vlinders: witstreepblauwtje, kleine parelmoervlinder, morgenrood, paarse parelmoervlinder, 

citroenvlinder, bruin blauwtje, geelsprietdikkopje en bleek blauwtje. 

Reptielen: weideadder, zandhagedis en levendbarende hagedis. 



 

Na de middag begint het te regenen. Wat verder is er een berghut waar we kunnen schuilen. We 

bestellen er koffie, kruidenthee (mevrouw toont de kruiden die er te drogen hangen) en frisdrank. 

Nora wil warme chocolademelk, maar dit kan niet, er is geen elektriciteit (geen koelkast om melk te 

bewaren?). De frisdrank ligt gewoon buiten in een waterbak om het fris te houden, je moet je maar 

zelf bedienen. Echt binnen kun je ook niet zitten; er is een soort overdekt terras waar iedereen aan 

tuinbanken kan aanschuiven. Blijkbaar kun je er wel een lekkere warme maaltijd eten.  

Naast de tuinbanken staan een rij emmers met een soort kleine blauwe bessen. Die worden geplukt 

in de bergen om sap van te maken. Tijdens de regenbui komen de bessenplukkers schuilen en iets 

drinken in de berghut. De auto's zijn niet te doen: gammele roestbakken die hier naar boven komen 

gereden langs de baantjes waar wij op wandelden. Het zijn nog slechtere baantjes dan de witte 

baantjes die wij namen op onze doorreis naar Bukimirske Jezero enkele dagen geleden. Een jeep 

gooit zijn portier dicht en het venster schuift gewoon naar beneden!  

In de berghut komen we aan de praat met 2 studenten die op de camping verbleven de voorbije 

nacht. Ze sliepen in hun wagen en betaalden 13 euro voor hun wagen en 2 volwassenen. Bij de 

ingang van het park betaalden ze ook nog 3 euro per persoon. Ze waren verbaasd dat wij dit niet 

moesten betalen, maar er stond gewoon niemand deze morgen. 

In het terugkeren vindt Geert een adder (Vipera berus bosniensis). We zien ook nog een gewone pad 

en een witrugspecht in het bos. 

weideadder 



 

Tijdens de afdaling besluit ons hondje om vriendschap te sluiten met 4 andere mensen die met tent 

en pak en zak de berg opgaan. Hij kijkt nog even achterom en is dan mee met hen... 

 

's Avonds eten we in een ander restaurantje in Kolacin. We eten er een plaatselijke specialiteit:   

Kacamak: een soort puree met kaas, nogal zwaar. De wijn die we bestellen valt deze keer mee, het 

adder (vipera berus bosniensis) 

Fien met haar ‘cutie’ 



zijn kleine flesjes 'Vranac'. De wijn is ook te koop in de supermarktjes en we maken er voor de rest 

van de reis een gewoonte van om elke avond een flesje te drinken! 

Zondag 25 augustus 

Geert haalt deze morgen koffiekoeken en brood.  

We vertrekken vanuit onze slaapplaats in Kolacin richting Zabljak. Het is een lange rit door de 

Tarakloof, maar het is ongelooflijk mooi! We rijden naar het Durmitor National Park. Onderweg zien 

we een hop en een eekhoorn.  

Het weer is bewolkt. We vinden vrij vlug een Mosorberghagedis. Het is trouwens een heel goede 

plaats voor deze berghagedis; we vinden er een twintigtal tussen de rotsen. Op de terugweg vindt 

Fien een reuzenexemplaar boomkikker in het gras.  

Verdere waarnemingen: 

Vlinders: klaverblauwtje, bleek blauwtje, witstreepblauwtje, morgenrood, oranje luzernevlinder. 

Vogels: slangenarend en raaf. 

Reptielen: zandhagedis. 

Amfibieën: larven van Alpenwatersalamander. 

 

Mosorberghagedis 



 

Terug bij de auto is het fris, een beetje regenachtig en winderig. We waren eerst van plan om te 

slapen in Zabljak, maar beslissen om nog terug te keren naar Kolacin (zo is er voor de dames morgen 

meer tijd om te shoppen in Podgorica). In Zabljak zie je een heel ander landschap: een open 

berglandschap, niet de bergen die we al een hele tijd gewoon zijn. Er staan heel wat chalets te huur 

die in het skiseizoen waarschijnlijk volgeboekt zijn.  

We stoppen nog even aan een groeve.  

Waarnemingen: 

Vlinders: hooibeestje en bleek blauwtje. 

Nachtvlinders: kolibrievlinder. 

Reptielen: gestreepte ringslang (Natrix natrix persa) en zandhagedis. 

Amfibieën: groene pad, gewone pad en Alpenwatersalamander. 

Nora en fotografie-acrobatie 



 

 

We rijden terug naar Kolacin en huren er een appartement voor 4 personen, terug voor 40 euro, 

maar daarvoor moeten we wel met vier in één kamer slapen. Internet is er wel, dus dat maakt veel 

goed.  

gestreepte ringslang 

groene pad 



Waar kunnen we een lekkere spaghetti eten? We vragen het aan de eigenaar van onze slaapplaats en 

hij verwijst ons door naar hotel Brile. De kokkin is een Italiaanse. Het smaakt ons en voor 34 euro 

hebben we gegeten. 

Nora keert terug naar de kamer om te skypen en wij gaan nog binnen in een ijsjeszaak, waar ze ook 

taart, yoghurt en frisdrank aanbieden. Koffie en thee zijn er niet te krijgen. We drinken achteraf in 

een plaatselijk cafeetje een koffie en thee, maar de koffie van Geert is gesuikerd. Hij is er nog altijd 

niet aan uit welke koffie hij moet vragen: Turkish coffee is blijkbaar wel juist (een soort nescafé), 

maar nu deden ze er suiker bij. Een espresso is dan blijkbaar een heel kleine straffe koffie. 

Maandag 26 augustus 

Nora staat al om 6u20 op. Om 8u30 vertrekken we richting Podgorika. We stoppen bij een 

betaalparking en wandelen eventjes rond in het stadscentrum. We stappen over de ‘Millenniumbrug’ 

om terug te keren naar de auto, want bij navraag is het Delta City shopping center nog een half uur 

verder. We kunnen wel een taxi nemen voor amper 2 euro! Taxi's zijn hier trouwens heel courant. 

Rond 16 uur komen we toe in Virpazar en zoeken er overnachting. Het is een klein toeristisch dorpje 

waar iedereen je aanklampt om een boottocht op het meer te maken.  

We vinden overnachting: in 'Jovanovic' voor 70 euro per nacht met ons vieren (na wat 

onderhandelen). We hebben 2 grote studio's met een kitchenette, internet, tv, dvd, douche met 

radio (!), airco. Normaal gezien is het 50 euro per nacht voor een studio voor vier personen.  

Nachtvlinder: kolibrievlinder. 

We wandelen wat rond. Bij het terugkeren, merkt Fien een slangetje op dat voor ons over de weg 

kronkelt: een juveniele esculaapslang.  

We eten in een restaurantje dat uitkijkt over het meer, restaurant 'Kormoran'. De eigenaar is een 

vriend van de baas van onze slaapplaats. We eten forel, verse frietjes, sardientjes en een mixed 

salad.  

Dinsdag 27 augustus  

Afgelopen nacht hadden we serieus onweer en deze morgen stortregent het. Geert gaat naar de 

bakker en brengt superlekkere ontbijtkoeken mee. Nora en Fien blijven nog wat slapen terwijl wij 

koffie en thee zetten (er staat nescafé en thee in de kamer). Er is wel plots een probleem: we hebben 

geen water meer en Nora en Fien zijn nog niet gedoucht. Er is een algemene panne in de streek. 

Wij (Geert en Karine) rijden even naar het bezoekerscentrum. Er zijn verschillende mogelijkheden om 

'boat tours' te doen. Mevrouw kent goed Engels en ze maakt reclame voor een boottocht voor 180 

euro met ons twee. Dan kunnen we onder andere misschien een pelikaan zien. Dat vinden we toch 

veel te veel! We krijgen een brochure mee en rijden terug naar onze slaapplaats.  

Er is nog steeds geen water en Nora en Fien liggen in bed naar een film te kijken. Het begint 

ondertussen heviger te regenen en te onweren. Bij een grote donderslag slaat ook de elektriciteit uit. 

We kunnen niet anders dan op de kamer blijven en dit verslag verder afwerken! De eigenaar van het 

hotel komt ons enkele flessen water brengen om het toilet door te spoelen. 



Rond 11u20 hebben we dan toch terug water, elektriciteit én internetverbinding! 

We gaan een spaghetti eten in een plaatselijk restaurantje in Virpazar. Ondertussen klaart het wat 

op. 

Na een korte rit met de auto, maken we een wandeling op een paadje naast de spoorlijn. Er passeren 

regelmatig treinen (die horen we trouwens ook in Virpazar). De zon komt erdoor. We stranden op 10 

soorten op dit baantje: zandadder, Griekse landschildpad, Dalmatische kielhagedis, muurhagedis, 

Balkantoornslang, Griekse beekkikker, geelbuikvuurpad, scheltopusik (+), slanke toornslang en 

reuzensmaragdhagedis.  

Vlinders: klein kustdikkopje, bruin blauwtje, icarusblauwtje en bruin zandoogje. 

Nachtvlinder: kolibrievlinder. 

Vogels: bijeneter en Alpengierzwaluw. 

 

Balkantoornslang 



's Avonds eten we kaasplank op het terras bij de buren (= bij onze dochters). 

We besluiten om nog eens naar het mooie baantje te rijden als het donker is. Waarnemingen: 

gewone pad (reuzenexemplaar!) en oostelijke egel. 

Woensdag 28 augustus 

We ontbijten terug bij de buren met verse lekkere koffiekoeken, thee en koffie. Prachtig zicht! 

 

Doorreis naar Ulcin via Sasko Jezero. Onderweg zien we heel wat wijnvelden en kraampjes waar je 

wijn kunt kopen. De wijn wordt aangeboden in plastieken waterflessen, ze is kersrood van kleur en 

ziet eruit alsof het rode wijnazijn is. 

We stoppen na een kwartiertje rijden. Waarnemingen: bruine kikker en Balkantoornslang, wielewaal, 

bijeneter, blauwe ijsvogelvlinder en kolibrievlinder. 

Onze volgende stop is aan het Murici strand. We rijden nog steeds rond het Skadarsko meer. Nora, 

Fien en Karine nemen een frisse duik in het water. Het is een idyllisch plaatsje, maar jammer genoeg 

ligt er heel wat zwerfvuil en str... van koeien op het keienstrand.  

Waarnemingen: 

Vogels: dwergaalscholver (honderden), witwangstern, zwarte stern, blauwe reiger, kleine 

zilverreiger, fuut, dodaars, kokmeeuw en geelpootmeeuw. 



Reptielen: dobbelsteenslang en spitskopberghagedis. 

Onderweg naar Sasko Jezero een paar verkeersslachtoffers: hagedisslang en een gewone pad. 

Sasko jezero bereik je door langs de tuin van het restaurant door te lopen. Het gras is er afgemaaid, 

ook tussen de rietkragen.  

Waarnemingen:  

Vlinders: groot kustdikkopje en klein tijgerblauwtje. 

Vogels: witwangstern, ijsvogel, oeverzwaluw en bijeneter. 

Reptielen: gestreepte ringslang. 

Amfibieën: gewone pad, meerkikker en Albanese poelkikker. 

Libel: vuurlibel. 

We rijden door naar Ulcinc. Het blijkt een erg drukke stad te zijn. We vinden een slaapplaats: eerder 

basic, maar proper. We betalen er 10 euro per persoon. We vragen handdoeken, maar die zijn niet 

voorzien (de eerste keer dat dit zo is). Wij hebben een aparte badkamer, maar Nora en Fien moeten 

de badkamer op de gang delen met een Italiaans koppel met 4 kinderen. Mevrouw is heel vriendelijk, 

maar ze spreekt enkel Montenegrijns. Er is een soort carport gemaakt met kiwistruiken. 

We vragen een tip aan de eigenares waar we lekkere pasta of pizza kunnen eten. Haar 

(schoon)dochter verwijst ons door naar pizzeria 'Papillon'. Het blijkt een goeie tip te zijn! 

We doen nog wat inkopen voor de volgende dag en keren terug naar de kamer. Het oude 

stadsgedeelte is 3 km verderop en we nemen de auto. Een verkeerde gok, het is er superdruk! Geert 

zet ons af in het centrum en keert terug met de auto. Wij lopen enkele winkels af: er zijn veel 

brolwinkels, veel namaak te koop, bedelende kinderen en vrouwen. Aan de verkeerslichten komen 

enkele kinderen smeken aan ons venster. We horen gezang van op de minaretten; dat hoorden we 

nog niet eerder in Montenegro. We zien hier ook gesluierde vrouwen. Fien koopt een handtas van de 

Mango. 

 

Donderdag 29 augustus 

Doorreis naar Budva. Onderweg helpen we nog een levende gestreepte ringslang de weg oversteken 

en we zien 3 Griekse landschildpadden in een dor weiland langs de baan. 



 

We ontbijten langs de weg en we vinden er heel wat karsthagedissen. 

Doorreis naar het strand in Buljarica. Op de betalende parking eten we eerst. We hebben een 

watermeloen gekocht en die smaakt lekker fris. Geert ziet op de parking een kikker grote sprongen 

maken. Het wordt duidelijk waarom: een Balkantoornslang zit hem achterna.  

We leggen ons te zonnen en zwemmen in de zee. Geert maakt een klein toertje en ziet 2 Indische 

mangoesten. Ze schuilen in de begroeiing  op de camping achter het strand en lopen regelmatig naar 

de geparkeerde auto's. Ze springen op de wielen. In ons zoogdierenboek lezen we dat deze diertjes in 

de 20ste eeuw werden geïntroduceerd ter bestrijding van de 'hoornadder'. Daarmee wordt 

waarschijnlijk de zandadder bedoeld.  

 

Griekse landschildpad 

Indische mangoest 



We stoppen aan een rivier en zien er 2 zonnende Balkanbeekschildpadden.  

Tijd om een slaapplaats in Budva te zoeken voor vanavond. Het wordt terug een heel sobere 

overnachting voor 10 euro per persoon. Er zijn 5 kamers en 2 badkamers. Er zijn geen andere gasten 

en de kamers zijn heel erg klein. Onze valiezen leggen we gewoon op de gang. We krijgen een heel 

warme ontvangst: koffie, schnapps (die hij zelf maakt van druiven) en een bord druiven. De druiven 

en kiwi's hangen boven ons. Mevrouw kent terug enkel Montenegrijns, maar meneer spreekt Duits. 

Hij heeft nog een jaar in Antwerpen gewerkt op een schip en 35 jaar in Duitsland als dakwerker. Hij 

was een 9 à 10-tal maanden weg per jaar. Ze hebben ook nog een huis in Budva met een restaurant. 

Hun 3 dochters hebben alle 3 al kinderen en een mooie job; hun zoon is 26 en woont nog thuis. 

Blijkbaar had de zoon geen zin om te studeren en nu is hij buschauffeur. Meneer houdt bijen. Geert 

gaat mee om de bijen suikerwater met honing te geven. Normaal gezien is de jaaropbrengst  1000 

kilo honing, maar dit jaar amper 300 kilo. Meneer maakt ook wijn, maar we hebben helaas geen tijd 

meer om die te proeven. We vragen een goeie tip waar we lekkere vis kunnen eten en hij rijdt voor 

naar restaurant 'Adriatica'. Het smaakt ons en het is verzorgd, maar het is wel het duurste restaurant 

van de hele reis: 56 euro.  

Terug shoppingtime in de ‘XYZ’ in Budva: een winkel met veel merkkledij en Fien koopt er een mooi 

kleedje met 30% korting! 

's Avonds rijden we naar het monasterio waar we de eerste avond in Montenegro naar toe gingen. 

We vinden er een volwassen exemplaar katslang en terug veel tjitjakken. Bovenop een graf ligt ook 

een hele grote vervelling (ongeveer 2 meter!) van een slang, helaas niet meer vers. 

 

katslang 



 

Vrijdag 30 augustus 

Onze laatste dag en we moeten deze morgen goed proppen om terug alles in de valies te krijgen, met 

al die kleedjes en sjakossen die we in Montenegro hebben gekocht! 

Onze laatste stop voor we naar de luchthaven vertrekken, is Kotor. Een heel mooie stad, met een 

mooi oud centrum. Er is ook een aanlegplaats voor enorme jachten en cruiseschepen. Nora vindt op 

de valreep nog haar droomkleedje met bijpassende sleehakken. De reis is geslaagd! 

Op de oude stadsmuren zien we nog een spitskopberghagedis en enkele ruïnehagedissen. 

't Is gedaan, onze reis in Montenegro. We denken hier nog terug te keren! 

In het vliegtuig zit Geert naast een dame met haar 2 dochtertjes. Ze is van Servische afkomst en haar 

man komt van Bosnië. Hij woont al 20 jaar in Antwerpen (hij vluchtte met zijn familie toen er oorlog 

was in het voormalige Joegoslavië). De liefde heeft haar naar België gebracht.  

Wat typisch is aan Montenegro: 

 Overal kun je een taxi nemen. 

 De inwoners zijn soms nors en ongeduldig, ofwel heel vriendelijk. 

 De winkels zijn ononderbroken open van 's morgens 7 of 8 uur (de bakkerij soms al van 4uur) 

tot  's avonds 22 uur, en dit 7 dagen op 7! 

 Montenegro is bergachtig, waardoor het frisser is in het binnenland. Aan de kust hadden we 

temperaturen van meer dan 30 graden. 

katslang 



 Je kunt veel 'monastery's' bezoeken. Soms zijn ze nog bewoond door priesters in lange 

zwarte rokken. Op de meeste plaatsen is het ook een toeristische trekpleister en staan er 

verschillende kraampjes (honing, drankjes, wijn,...). 

 Toen we 's morgens op een rode baan reden, zagen we verschillende keren mannen met fluo 

vestjes die het vuil opraapten dat langs de baan lag. Of het de bedoeling was of niet, maar 

een enkele keer zagen we één van die mannen de vuilniszak uitkieperen, recht de dieperik in! 

Gewoon het probleem letterlijk verleggen dus! Er zijn trouwens op verschillende plaatsen 

stortplaatsen te vinden.  

Anders is het wel een ongelooflijk mooi land! 

 Er wordt niet veel anders gesproken dan Montenegrijns. Jongere mensen kennen Engels, 

alhoewel dat op sommige plaatsen toch wel tegenviel.  Citaat uit Wikipedia: ‘Montenegrijns 

is het dialect dat in Montenegro wordt gesproken en telt 32 letters (Ś en Ź zijn de twee extra 

letters). De taal is sterk verwant aan het Servisch, Bosnisch en Kroatisch (vroeger samen 

bekend als Servo-Kroatisch). Montenegrijns is de officiële taal in Montenegro.’ 

 Je kunt er goedkoop op restaurant. Als je iets bestelt, vraag je er best nog groenten en 

aardappelen, rijst of brood bij. Forel bijvoorbeeld kun je op veel plaatsen al voor 6 euro 

krijgen, met frietjes en een slaatje en drank erbij heb je zeker voor 10 euro een volledig 

avondmaal. 

 Montenegro is heel goed bereisbaar: je vindt overal overnachting, restaurants, 

supermarkten, bakkerijen,... 

 Bij alle “sobe” beschik je over een keuken die je moet delen met de andere gasten. 

 Aan de kust kun je ook goedkope kamers huren, maar wat wij huurden was 2 keer basic, 

zonder handdoeken en op de 2de plaats kreeg je enkel een deken, geen laken.  

 Dat je misschien beter niet ziek wordt in Montenegro... We zagen hier een oude Lada als 

ambulance. 

 Er rijden hier zowel nieuwe auto's, al dan niet met veel blutsen en builen, als hele oude 

auto's: Lada, Zastava en R4tjes. 

 Wat we niet vonden: Ikea, Decathlon, Lidl, Aldi,... Wel de Bambi en de Voli: supermarkten.  

En verder: 

 Onze dochters vonden alles ‘bère’ in Montenegro en alle dieren ‘cuties’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Servisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosnisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroatisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Servo-Kroatisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Montenegro


Lijst amfibieën en reptielen: 

1. Vuursalamander. 
2. Alpenwatersalamander. 
3. Geelbuikvuurpad. 
4. Gewone pad. 
5. Groene pad. 
6. Boomkikker. 
7. Meerkikker. 
8. Albanese poelkikker. 
9. Bruine kikker. 
10. Griekse beekkikker. 
11. Balkanbeekschildpad. 
12. Griekse landschildpad. 
13. Europese tjitjak. 
14. Dalmatische kielhagedis. 
15. Zandhagedis. 
16. Oostelijke smaragdhagedis. 
17. Reuzensmaragdhagedis. 
18. Levendbarende hagedis. 
19. Spitskopberghagedis. 
20. Mosorberghagedis. 
21. Montenegroberghagedis. 
22. Muurhagedis. 
23. Karsthagedis. 
24. Ruïnehagedis. 
25. Scheltopusik. 
26. Balkantoornslang. 
27. Slanke toornslang. 
28. Esculaapslang. 
29. Gladde slang. 
30. Ringslang (ook persa-vorm). 
31. Dobbelstaanslang. 
32. Hagedisslang. 
33. Katslang. 
34. Zandadder. 
35. Adder (Vipera berus bosniensis) 
36. Weideadder. 

 

 

 


