ČRNA GORA
Črna gora je brez dvoma vredna ogleda in raziskovanja , nas, potnikov. Izjemna lepota
obale s številnimi plažami, bogata zgodovina kraljevine, izjemna arhitektura, ter seveda
odlična kulinarika.
Tokrat vam bomo pokazali to državo v najlepši obliki s pomočjo lokalnega vodnika, ki nas
bo spremljal dva dni po vseh lepotah in znamenitostih. Na povratku, pa si ogledamo še
Dubrovnik, se sprehodimo po Stradunu in uživamo ob razgledu z znamenitega obzidja.

SVETI ŠTEFAN

PROGRAM ŠTIRI DNEVNEGA IZLETA:

1. dan:
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki po AC mimo Zagreba, Zadra, Splita in Dubrovnika do mejnega
prehoda z Črno goro. Po opravljenih formalnostih sledi vožnja ob Tivatskem zalivu, mimo Herceg Novega do prvega
postanka - mesto KOTOR. Mesto velja za najlepše, saj s svojim mogočnim obzidjem in starim mestnim jedrom prevzame
vsakega obiskovalca. Nadaljujemo našo pot še do bližnjega mesta BUDVA, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. Dan:
Po zajtrku nas čaka lokalni vodnik, s ksterim se podamo na raziskovanje najlepših
predelov Črne gore. Prvo se bomo zaustavili v mestu CETINJE, kjer si bomo ogledali
dvor kneza Nikole I. Tu je danes zgodovinski muzej, mestu pa je dal poseben pečat
Petar Petrovič Njegoš, ki je kot vladika, tu preživel vrsto let. Sledi kar zahtevna
vožnja na vrh Lovčena, kjer pa na nadmorski višini 1660 m stoji monumentalni movzolje
Njegoša, delo Ivana Meštroviča. Ob povratku še postanek v vasici NJEGUŠI, kjer se
bomo okrepčali s pršutom in vinom. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

LOVČEN

KOTOR

3. Dan:
Tudi tokrat nas počaka lokalni vodnik, saj se bomo z njim odpeljali novemu raziskovanju
naproti. Kratek postanek nad SVETIM ŠTEFANOM, nato pa vožnja do Skadarskega
jezera, kjer se bomo z ladjico popeljali iz mesta Virpazar, domačini pa nam bodo
pokazali njihov način dela in življenja. Nadaljevanje do PODGORICE, kratek postanek,
nato pa vožnja do samostana OSTROG, ki velja za drugega po pomembnosti, takoj za
Meteoro v Grčiji, zgrajen pa je bil v 17. Stoletju. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

4. Dan:
Po zgodnjem zajtrku slovo od Črne gore in vožnja ob obali do mesta DUBROVNIK.
Kratek postanek za sprehod po Stradunu, morda ogled znamenitega Frančiškanskega
samostana ali pa samo uživanje ob kavi. Do doma je še 800 km, zato se bomo v opoldanskih
urah poslovili od mesta. Krajši postanki na naši poti, prihod v Kranj je predviden v poznih
večernih urah.

CENA: 259,00 € - pri udeležbi 45 - 52 oseb
279,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb

SAMOSTAN OSTROG

CENA vključuje.
Najsodobnejši avtobusni prevoz, strišek dveh voznikov, vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
3 x polpenzion (zajtrk in večerja buffet) v hotelu 3*, degustacija pršuta in vina Vranac, osnovno nezgodno zavarovanje,
strošek lokalnih in našega vodnika.
Doplačila za vstopnine in ladjico. Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja CORIS in zavarovanje rizika odpovedi.
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