DUBROVNIK, ČRNA GORA, BOSNA
DUBROVNIK s svojo izjemno zgodovino vabi turiste vsega sveta v objem starodavnega obzidja
in na kozarček in klepev na Stradun. Številni muzeji, galerije in cerkve vas bodo sprejeli na obisk,
naši lokalni vodniki pa vas bodo seznanili z vsemi lepotami mesta. ČRNA GORA pa seveda zahteva
celodnevni obisk in zato vam naj ne bo težko podati se na raziskovanje Kotorja, Lovčena, Cetinja
in Budve. Spoznali bomo bogato zgodovino nekoč mogočne kraljevine, pokušali lokalne
specialitete in občudovali izjemno lepoto narave. BOSNA pa nas čaka na našem povratku. Videli
bomo najbolj znana mesta ob naši poti in se za kratek čas tudi zaustavili. Izlet torej za vse
nostalgike, ki želite ponovno spoznavati nekoč našo skupno domovino.
Lepota narave in izjemnost zgodovine bo segla v vaše srce.
DUBROVNIK

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA POTOVANJA:
1. DAN: DUBROVNIK
Odhod sodobnega avtobusa ob 01.00 uri. Vožnja preko Zadra in Splita do DUBROVNIKA. Naš prihod je predviden v opoldanskih urah.Takoj po prihodu
se bomo namestili v hotel, se osvežili in uživali ob kosilu. Ob 16.00 uri se bomo v spremstvu lokalnega vodnika podali na PILE in začeli z ogledi največjih
znamenitosti: Obzidje, cerkev Sv Blaža, Frančiškanski samostan,Onofrijev vodnjak, Stradun, Knežji dvorec, Katedralo in Rolandov steber.
Povratek v hotel , večerja in nočitev.
2. DAN: ČRNA GORA
Po zgodnem zajtrku se bomo ob 07.00 uri podali na raziskovanje ČRNE GORE. Po prehodu meje bo vožnjo nadaljevali ob Kotorskem zalivu. Prvi
postanek velja zgodovinskemu mestu KOTOR: cerkev Sv. Tripuna, Glavni trg, cerkev Sv. Luke. Nekaj časa boste prosti za uživanje v katerem od
številnih lokalčkov ali nakupe, nato pa nadaljevanje poti na LOVČEN. Strma in ponekod izredno zahtevna cesta zahteva najboljše voznike, med vožnjo
pa se vse skupaj poplača z izjemnimi prizori na okolico. V Lovčenski vasi si bomo privoščili domač pršut in odlično črno vino Vranac. na povratku še
postanek v CETINJU za ogled muzeja, nato pa nadaljevanje do Budvanska riviere. Postanek na ploščadi nad Sv. Štefanom in nato nadaljevanje do
BUDVE. Kratek postanek za sprehod po utrjenemu delu mesta in nato vožnja z trajektom in povratek proti Dubrovniku. Večerja bo v hotelu.
3. DAN: ELAFITSKI OTOKI
Po zajtrku se bomo vkrcali na ladjico za ELAFITSKE OTOKE. Čaka nas plovba mimo otoka Koločep do Lopuda. Tu se bomo izkrcali in si privoščili kosilo
v domači restavraciji (meso ali ribe z žara). Seveda "pripada" še dobrodošlica in seveda domače vino. Povratek v Dubrovnik in večerja v hotelu.
4. DAN: BOSNA
Po zajtrku nas čaka dolga pot skozi Bosno: NEUM, MEĐUGORJE (kratek postanek), MOSTAR (kratek postanek), JABLANICA, JAJCE (kratek
postanek),KANJON VRBASA, BANJA LUKA, OKUČANI, ZAGREB, do Ljubljane kjer bomo v poznih nočnih urah.

KOTOR

SVETI ŠTEFAN

DUBROVNIK

CENA:
489,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
499,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
MOSTAR

CENA vključuje: prevoz z najsodobnejšim avtobusom, strošek cestnih in vstopnih taks, strošek trajekta, 3 x polpenzion (večerja
nočitev in zajtrk), v hotelu 3*** v Dubrovniku, lokalne vodiče za Dubrovnik in Črno goro, strošek ladje in kosilo na Elafitskih otokih,
strošek našega vodiča, DDV, strošek agencije in organizacija.
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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