DUBROVNIK, ČRNA GORA, BOSNA

DUBROVNIK

Črna gora obsega površino 13.812 km2. S svojo izredno bogato in slikovito
geografsko površino, visokimi gorami, čudovito morsko obalo, jezeri, kanjoni, starimi
mesti in zgodovino pa se uvršča med najlepše države "bivše yuge". Črnogorci so
ponosnen narod in imajo biti na kaj ponosni. Njihova zgodovina sega v daljno XII.
stoletje, kraljevina iz leta 1910 pa je bila ena največjih v Evropi. Danes je od bogate
zgodovine ostalo bore malo, ostala pa je čudovita pokrajina, polno naravnih lepot. V
tem programu vam bomo predstavili najlepše kraje, stara mestna jedra,
najpomembnejše muzeje in seveda neponovljivo Črnogorsko primorje.
Program nudi še ogled Dubrovnika in južne Bosne. Kar prece naporno, pa vendar ....

PROGRAM PETDNEVNEGA POTOVANJA:
1. DAN: Ljubljana - Dubrovnik
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki po AC do Zadra, Splita in DUBROVNIKA. Popoldanski del dneva bomo preživeli na
ogledih mesta: PILE, FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN, STRADUN, KNEŽJI DVOREC, ONOFRIJEV VODNJAK, KATEDRALA ...Namestitev v hotel ,
osvežitev, večerja v hotelu in nočitev.
2. DAN: Dubrovnik - Črna gora (Herceg Novi, Boka Kotorska, Perast, Kotor)
Po zajtrku odhod proti ČRNI GORI. Po prestopu meje se bomo vozili mimo mesta HERCEG NOVI in ob obali zaliva BOKA KOTORSKA. Prvi postanek bo v
mestecu PERAST. Mesto se ponaša z izjemno zgodovino, tu je bil namreč v letu 1698 osnovan prvi učni pomorski center. Tu si bomo ogledali muzej v
PALAČI BUJIVIĆ. Naslednji obisk velja otočkoma GOSPA OD ŠKPJELA in SVETI ĐORĐE, ki sta nekaj posebnega. Z ladjico se bomo popeljali na oba
otočka in spoznali poleg cerkve še samostan. Še vožnja do KOTOR-ja. Namestitev v hotel, osvežitev in nato ogled mestnih znemenitosti: Katedrala Sv.
Tripuna ( 1166),Cerkev Sv. Luke (1195), Glavni trg, trdnjava Sv. Ivana. Po večerji priporočamo večerni sprehod po mestu.
3. DAN: Črna gora (Lovčen, Cetinje, Budva)
Po zajtrku nas čaka slikovita vožnja. Izjemno zahtevna cesta vzbuja strah na eni strani, na drugi pa občudovanje. Izjemni prizori na Kotorski zaliv,
strme in ponekod previsne stene, vijugasta cesta in na koncu zaslužen počitek v LOVČENKOM SELU. Tu si bomo v domačem gostišču privoščili narezek
pršuta ob kozarčku Vranca. Okrepčani se bomo podali do Cetinja in nato po najzahtevnejšem delu vse do MOVZOLEJA VLADIKE PETRA II.
PETROVIČA NJEGOŠA. Zgrajen je bil leta 1974 in je delo Ivana Meštroviča. Kar nekaj pešačenja pa seveda za vse tiste, ki boste želeli obiskati
movzolej na vrhu. Ob povratku še ogled muzeja, ki je v nekdanji rezidenci kralja Nikole iz leta 1867. Vožnja do BUDVE, namestitev v hotel, osvežitev in
nato sprehod po starem mestnem jedru. Za mestnim obzidjem se namreč skriva izjemna arhitektura mrežastega sistema ulic, ki se na koncu zaključi v
trdnjavskem delu. Številni lokalčki pa nudijo obiskovalcu nemalo užitkov ob pokušanju lokalnih dobrot. Večerja in nočitev.
4. DAN: Črna gora (Sveti Štefan, Podgorica, samostan Ostrog,Nikšić), Dubrovnik
Po zajtrku nas čaka vožnja do SVETEGA ŠTEFANA (obisk mesta ni mogoč) in nato do SKADARSKEGA JEZERA. Kratek postanek za počitek in
okrepčilo, nato pa nadaljevanje do PODGORICE. Tu bo kratek postanek za sprehod po Hercegovački ulici (center dogajanja) in nato nadaljevanje poti
do NIKŠIČ-a. Na naši poti še postanek za obisk samostana OSTROG. Samostan je največje svetišče pravoslavne cerkve poleg Meteore v Grčiji.
Zgrajen je bil leta 1656 v skalni votlini 900 m visoko. Pod vodstvom lokalnega vodnika si bomo ogledali "Donji" in Gornji manastir" ter tako spoznali to
izjemno pomembno svetišče. Ob povratku še skromno samostansko okrepčilo in nato nadaljevanje poti do NIKŠIČ-a, TREBINJA do Dubrovnika.
Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
5. DAN: Dubrovnik - Opuzen - Mostar - Jajce - Ljubljana
Po zajtrku odhod in vožnja do mesteca OPUZEN. Kratek postanek, nadaljevanje preko mejnega prehoda Metković do MOSTAR-ja. Tudi tu postanek za
ogled starega dela mesta in znamenutega Kamnitega mostu, nato pa nadaljevanje mimo Jablanice, Bugojna do JAJCA. Tudi tu kratek postanek za ogled
starega mestnega jedra (morda še “palača” AVNOJ). Ker so v bližini tudi Plivska jezera, se bomo kratek čas zaustavili še za ogled Vodenic.
Povratek proti domu je lahko preko Banja Luke ali pa Bihaća. V obeh primerih, pa bomo doma zelo pozno.

LOVČLEN

SAMOSTAN OSTROG

PERAST

VODENICE NA PLIVI

CENA: 599,00 €
Cena velja pri udeležbi 45 - 52 potnikov in vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 4 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk)
hotelih 3*, DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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