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TKR Tennisrejse 2020  
 

REJSEMÅL:   Montenegro / Budva  
PERIODE:    11/4 – 18/4 2020  
 

REJSEMÅLET   

 

Budva Montenegro 

Budva er kontrasternes by med såvel en gammel bydel omkranset af en ringmur og en kilometerlang 
strand kantet af natklubber, barer og restauranter. Budva er kendt for to ting: den gamle bydel, Stari 
Grad, som ligger på en tange omgivet af en ringmur, og Slovenska Plaza, en kilometerlang strand kantet 
af restauranter, basarer og andet forlystelsesliv. 

 

Budvas gamle bydel omkranses af en ringmur bygget under det venetianske styre og er et mylder af 
smalle gader, hyggelige små torve og et hav af restauranter og barer, hvor man kan slå sig ned og se på 
folkelivet, mens man hviler benene efter at have gået en tur på ringmuren. Lige neden for muren løber 
Ricardova Glava; den første af tre små strande lige nord for Stari Grad.  

https://www.spies.dk/montenegro


 

 

 
2(4) 

 

De andre to er Mogren 1 og 2, som man kommer hen til via en gangsti, der er hugget ind i klippevæggen. 
I Budva får du en rejse med både fornøjelse, kultur og masser af sol og strand. 

Natteliv i Budva 

Syd for Stari Grad ligger marinaen og derefter den kilometerlange strand, Slovenska Plaza. Langs 
stranden løber strandpromenaden Slovenska Obala, der byder på et utal af butikker, barer, restauranter 
og natklubber med dansegulve under åben himmel. Her står ferien på strandliv om dagen og fest og 
farver om aftenen. Der er lidt mindre hektisk i området inden for Slovenska Obala, hvor Budva byder på 
montenegrinsk hverdagsliv med restauranter, shoppingcentre og en busstation, hvorfra der kører busser 
langs kysten både nord- og sydpå. 

Bo lige ved stranden i Budva 

Når du rejser med Spies, kan du vælge at bo på Slovenska Plaza tæt på den lange strand og Budvas 
forlystelsesliv. Du kan også vælge at bo lidt mere fredeligt oppe ved den gamle bydel, hvorfra der er fin 
udsigt over stranden Ricardova Glava og den gamle ringmur. 

Den Budvanske Riviera og Kotor 

Den Budvanske Riviera, som kyststrækningen ud mod Adriaterhavet kaldes, er her de fleste og bedste af 
Montenegros strande ligger. Vil man se andet end hav og strand, kommer man nemt med bus eller taxi 
til f.eks. elegante Porto Montenegro eller den stemningsfulde middelalderby Kotor, hvor man kan tage 
en spadseretur langs den berømte ringmur. 

HOTELLET  
 

   

https://www.spies.dk/montenegro/budva/slovenska-plaza-i
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Slovenska Plaza I  kategori 3 plus hotel 

Budva 

Slovenska Plaza I er et hotelområde, der minder om en lille by og som sammen med Slovenska Plaza II 
breder sig i grønne omgivelser tæt ved stranden i Budva. Værelserne ligger spredt ud over hele 

hotelområdet.  

Når du bor på Slovenska Plaza II, kan du benytte hotellets egne faciliteter som poolområde, buffet-

restaurant og reception. Øvrige faciliteter deles med Slovenska Plaza I. Langs med boulevarden, som 

strækker sig gennem hele området, ligger der flere a la carte-restauranter, caféer og butikker.  

Her er der altid noget at tage sig til. Personalet arrangerer aktiviteter både i dagtimerne og om aftenen, og 

hvis du vil træne, er her både et udendørs motionsrum og tennisbaner. Du kan også spadsere langs den 

fine strandpromenade ind til Budvas gamle bydel, hvor der er flere hyggelige barer og restauranter. 

Se mere her: https://www.spies.dk/montenegro/budva/slovenska-plaza-i 
 

 

Tennisanlægget har 11 grusbaner og 3 hard court baner. Bl.a. centre court med plads til 300 tilskuere. 
 

https://www.spies.dk/montenegro/budva
https://www.spies.dk/montenegro/budva/slovenska-plaza-ii
https://www.spies.dk/montenegro/budva
https://www.spies.dk/montenegro/budva/slovenska-plaza-i
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6tdfVj8njAhWEl4sKHchkB4wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.dk/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiF_drKj8njAhVN-yoKHZ6JBM0QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.budva.com/eng/hotels/slovenska-plaza-lux/1644.html%26psig%3DAOvVaw3q4pflErvP0EXrusHhwlYX%26ust%3D1563905288184359&psig=AOvVaw3q4pflErvP0EXrusHhwlYX&ust=1563905288184359
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EVENTUELLE TILVALG  
 
Rejseforsikring  
I bør aldrig rejse uden en rejseforsikring – uanset hvor rejsen går hen. I august 2014 blev det gule sundhedskort 
afskaffet, og det betyder, at I fremover skal huske at medbringe det blå sygesikringskort, når I rejser. Det betyder 
også, at I nu kun kan få sygdomsbehandling på offentlige behandlingssteder, og samtidig kan I blive opkrævet en 
egenbetaling for behandlingen. Vi anbefaler derfor Gouda Rejseforsikring, som har deres egen danske 
alarmcentral og tilbyder en fuldt dækkende rejseforsikring. Se mere om rejseforsikring  
 
Afbestillingsforsikring    
Med en afbestillingsforsikring kan I afbestille rejsen og få pengene retur, hvis I bliver syge, og den dækker helt  
op til afrejse med en lægeerklæring.   
 

 
GENERELLE BETINGELSER   
 
Pas og visum 
Det er på eget ansvar, at pas, visum, udrejse- og vaccinationspapirer er i gyldig stand.  
Især skal personer uden dansk pas være opmærksom på indrejsereglerne i det pågældende land. Husk at  
passet også skal være gyldigt, selvom rejsen går til et land, der er med i Schengenaftalen. 

http://www.spies.dk/rejseforsikring

