
DE ‘COASTAL TRANSVERSAL’ 

WANDELROUTE IN MONTENEGRO 
 

 

 

’De faam van het verre land der Zwarte Bergen drong langzaam door tot Europa dat zich bij het woord 

Montenegro een wildernis voorstelde van kale kalkbergen. Maar er zijn meer Montenegro’s dan de wereld 

weet.’’ Aldus schrijver en Balkan-deskundige A. den Doolaard. Inderdaad, hoge kalkbergen in het 

noordelijk Durmitor Nationaal Park. In het zuiden, richting de Middellandse Zee ligt ook een Montenegro. 

Waar het eveneens uitstekend wandelen is. 

 

Foto en tekst Hans Plas, www.oranginas.nl 

 

 

Vranovo Brdo 

Wandel bijvoorbeeld met de Coastal Transversal wandelroute van west naar oost, tussen de grens met Kroatië 

en de grens met Albanië. Dit brengt je door maar liefst 3 nationale parken: de Baai van Kotor, het nationaal park 

Lovćen en het nationaal park Skadar meer. Binnen, hemelsbreed, een afstand van nog geen 100 km. 

Montenegro is een klein land, 650.000 inwoners en pas sinds 2006, na de afsplitsing van Servië, zelfstandig. De 

wandelinfrastructuur is nog volop in ontwikkeling. Nog niet overal zijn de markeringen optimaal, noch de kaarten, 

of de mogelijkheden voor onderdak. Maak gebruik van lokale reisbureaus of personen die het land en de 

wandelmogelijkheden goed kennen. En die waar nodig of gewenst voor bv verplaatsingen over grotere afstanden 

kunnen zorgen. Dan is de kans groot dat je onvergetelijke wandelervaringen mee naar huis neemt. 

 

De Baai van Kotor 

Neem bijvoorbeeld het natuurpark Orjen, grenzend aan Kroatië en Bosnië. De eerste wandeldag; zelden zulke 

indrukwekkende vergezichten gezien. Of probeer een aankomst of vertrek te regelen in Perast. Prachtig gelegen 

aan de kleinere baai van Kotor, Verige. Een barok plaatsje met een indrukwekkende, rijke zeevaart-geschiedenis. 

Dit is nog goed te zien aan het cultureel en historisch erfgoed, met veel barokke “paleizen”. Met in de baai 

de Gospa od Skrpjela  (“”de dame op de rots””), een kerkje op een eiland met een fraaie legende over het 

ontstaan van het eiland. 

https://www.wandelmagazine.nu/de-coastal-transversal-wandelroute-in-montenegro/
https://www.wandelmagazine.nu/de-coastal-transversal-wandelroute-in-montenegro/
http://www.oranginas.nl/


 

Baai van Kotor 

Vanuit Perast is een dag-wandeling te maken naar Orahovac via de restanten van het fort Vranovo Brdo (743 m), 

van Oostenrijks-Hongaarse origine. Vanaf het fort een fraai uitzicht op de azuurblauwe baai van Kotor. Hier kun je 

je, als je wilt, even heerser over de zeevaart voelen. De klim is pittig, maar te doen. 

Voor een ander wereldberoemd uitzicht op de Baai van Kotor – superlatieven schieten nu even tekort – is de 

route tussen Gornja Lastva en Kotor uitermate geschikt. Zorg zeker hier voor een goede kaart, of instructies 

vooraf van mensen die hier bekend zijn. 

Nationaal Park Lovćen 

De ommuurde oude havenstad Kotor staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Voor een tocht door een 

deel van het Nationaal Park Lovćen startten wij in Njeguši een route naar Ivanova Korita (1261 m). Njeguši is de 

geboortegrond van de koninklijke dynastie van Montenegro (1696 tot 1918). Hier kan de wandelaar kennismaken 

met de Montenegrijnse geschiedenis, de folklore, tradities en cultuur. Om diverse redenen wordt er door de 

Montenegrijnen met eerbied gesproken over dit Park. Het is een historisch geladen gebied. Natuurliefhebbers 

prijzen de uitbundige flora en de rijke fauna. 

 

Natuurpark 

Orjen 



Het Skadar meer 

Na al het moois van de afgelopen dagen kom je in de buurt van het derde Nationaal Park tijdens deze 

wandeltocht: het Skadar meer. Dit na een wandeling door een heuvelachtig, bebost en typisch mediterraan 

gebied. Ook hier geldt: wees goed voorbereid! Sprookjesachtig mooi is het uitzicht bij Virpazar op het meer, vanaf 

het Besac kasteel. Het kasteel is een erfenis van de Turkse (Ottomaanse) overheersing. Helaas waren we te 

vroeg voor de massale bloei van de waterlelies in het meer, om er even met de kano doorheen te varen. Je kunt 

niet alles hebben. Maar als je iemand een aanzoek wilt doen; een romantischere plek bestaat niet! 

 

Afdaling naar Skadar meer. Op achtergrond bergen in Albanië 

▪ Na een vlucht naar Dubrovnic ( Kroatië) is het nog 50 km naar Herceg Novi ( Montenegro); 

▪ Neem voldoende drinken en eten mee. Op de route zijn weinig mogelijkheden iets te kopen; 

▪ Neem een (plaatselijk) reisbureau in de arm voor allerlei praktische zaken als vervoer, eventuele 

verplaatsingen, onderdak, route-informaties, etc.; 

▪ Zwaarte van deze route: gemiddeld, met enkele pittige klimmen. Totale lengte van deze route: 75 km; 

 

Hieronder nog enkele foto’s van deze fantastische tocht. 
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Skadar meer 


