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Förslag på rutt: Dubrovnik - Montenegro - Dubrovnik

7 DAGAR Dubrovnik - Montenegro - Dubrovnik

En annan destination som ingen seglingsentusiast bör missa är detta lilla bergiga land vid Adriatiska
havets  sydvästkust.  Dess  seglingsplatser  inkluderar:  Kotorbukten,  Herceg  Novi,  Tivat-Porto
Montenegro, Budva och Sveti Stefan.



Montenegros kust bjuder på en annorlunda, men också häpnadsväckande seglingsupplevelse. Det är
stenigare än längs den kroatiska kusten, men erbjuder ändå över 73 km med vackra stränder och otaliga
vikar. Branta berg och stark vind kan utgöra svårigheter för förankring, men det finns även många stora
säkra förankringsplatser längs den montenegrinska kusten. 

DAG 1: Dubrovnik – Cavtat (12 sjömil)

Lördag

Seglingen börjar vid Dubrovniks ACI Marina, Navigare Yachtings bas. Därifrån fortsätter rutten mot
Cavtat, en liten gammal stad belägen på östra kusten av Adriatiska havet. Ni kommer att fascineras av
en kombination av vacker natur och turistinnehåll.  Cavtat bjuder på ett  milt  klimat,  tallskogar och
vackra  stränder.  Längs  Tiha-bukten  kan  man  hitta  många  rekreations-  och  sportfaciliteter  samt
restauranger med traditionell medelhavsmat. Där kan ni också ta en lång och trevlig promenad för att
utforska stadens sevärdheter. När det gäller segling är den sydvästra delen av Cavtats hamn och Tiha-
bukten väl anpassade för förankring, även om det ofta är trångt. Vid stark vind rekommenderar vi att ni
istället lägger ankare vid Srebreno, tre mil norr-nordost, då detta erbjuder ett bättre skydd.

DAG 2: Cavtat – Herceg Novi (16 sjömil)

Söndag

Vårt nästa stopp är Herceg Novi, en medeltida stad bara 4 sjömil norrut från passagen till Kotorbukten.
Upplev dess medeltida anor genom att besöka citadellen med utsikt över staden eller någon av de tre
fästningar: Kanli Kula (turkisk), Spaniola (spansk) och Venetian Citadel. Staden bjuder på smala gator
och trappor,  natur och turistattraktioner,  av vilka de bästa endast går att  nå via båt.  Stadens hamn
erbjuder många kajplatser för båtar upp till 25 meter och har ett av de klaraste vatten i östra Adriatiska
havet. Förankring är tillåtet väster och öster om hamnen: Meljine-stranden och hamnen i Zelenika (som
också är en gränsöverskridande passage, där ni kan ta hand om proceduren för att passera gränsen). 

DAG 3: Herceg Novi – Budva (30 sjömil) 

Måndag

Vi fortsätter att segla till en av de vackraste kusterna i världen, Budva Riviera, som ligger 25 sjömil
sydost om passagen från Kotorbukten. Detta är en mycket trevlig seglingsväg i ett vackert landskap
med en 21 km lång kust och 17 sandstränder, som ersätter den vanligtvis branta Montenegro kusten.
Budva Rivieras centrum och turismens favorit i  Montenegro är staden Budva. Här erbjuds ett stort
utbud av stränder, hotell, klubbar och andra turistattraktioner, alla inneslutna i vacker natur och historia.
Medan ni  är  i  Budva rekommenderar  vi  att  ni  besöker  Sveti  Stefan,  en närliggande halvö som är
ansluten  till  fastlandet  och  bjuder  på  en  underbar  utsikt  över  rosa  sandstränder  och  turkosa  hav.
Förankringsplatsen  beror  på hur  vinden ligger  på.  Det  finns  flera  närliggande platser  lämpliga för
förankring som Žanjice-stranden (5 sjömil från Herceg Novi), Mirišta (6 sjömil från Herceg Novi), men
beroende på vädret rekommenderar vi Jaz-stranden (närmare Budva), Cape Zavala (vid sydliga vindar)
och St Nicolas Island (vid nordliga vindar).



DAG 4: Budva – Bigovo (12 sjömil)

Tisdag

Ett annat stopp ni inte vill missa är den lilla gamla fiskebyn Bigovo (även kallad Bigova) som vakar
över sin vik med steniga stränder och kristallklart hav. Detta är ett fantastiskt semestermål, oavsett om
ni är ensamma eller kommer i en grupp. Här erbjuds ett milt klimat, massor av soliga och torra dagar
samt olika sport- och fritidsaktiviteter. Ni kan själva välja en perfekt badplats bland de olika steniga
stränderna.  Förankringarna vi  rekommenderar  är  Dobra Luka (42 22 02,58 N 18 38 18,32 E) och
Oblatna (42 22 51,95 N 18 39 21,78 E).

DAG 5: Bigovo – Kotor (22 sjömil) 

Onsdag

Kotor är en verklig juvel längs med den montenegrinska kusten, belägen längst ner i Kotorbukten.
Staden  har  en  rik  historia,  fantastisk  natur  och  många  turistattraktioner,  vilket  även  bekräftats  av
UNESCO:s förteckning över världsarv. Tidningen ”The Lonely Planet” utsåg Kotor till ” No. 1 Best in
Travel City in 2016”. Men det är inte konstigt att Kotorbukten är rankad bland de tio vackraste vikarna
i hela världen – staden skyddas av höga bergstoppar och är fylld med traditionell arkitektur (särskilt i
Gamla  stan).  Rekommenderade  förankringsplatser  är:  Hamnen  i  Risan,  Prčanj  (västra  kusten  av
Kotorbukten), Dobrota (östra kusten av Kotorbukten) eller nordvästra delen av hamnen i Kotor.

DAG 6: Kotor – Tivat (8 sjömil)

Torsdag

Ni reser sedan vidare från Kotorbukten till  en annan hisnande bukt  i  Montenegro,  Boka Kotorska
bukten. I mitten av viken ligger den relativt unga staden Tivat, som blev en stad först i slutet av 1800-
talet. Den har två hamnar: marinan Kaliman (naturlig) och Porto Montenegro (byggd). Den senare är en
av de finaste marinorna på Adriatiska havet och välkänd för sin lyxiga arkitektur och sina storslagna
yachter. Hamnen är också känt för sina mycket överkomliga priser både i de lokala butikerna och vid
tankning av diesel. Här finns nämligen ingen skatt och bränslet är tullfritt, vilket gör detta till en bra
plats att fylla på både tanken och förråden.

DAG 7: Tivat – Dubrovnik (35 sjömil) 

Fredag

Efter att ha tillbringat lite tid i Tivat och gjort er redo för återresan, seglar ni tillbaka till Dubrovnik och
Navigare Yachtings bas i ACI Marina. Här slutar seglingsrutten, men varför inte passa på att utforska
staden Dubrovnik lite mer?
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