
Odhod: 20.-24.05.2015  
Cena: za člane SPUKC 340 EUR, za nečlane 360 EUR, prijave na 031 255 829 (pon-pet, od 8 do 12 ure)
Minimalno število potnikov: 15 , čas potovanja: 5 DNI/3 x HB (SRE.-NED.)  

1.DAN: LJUBLJANA–KOTOR-BUDVA 
Odhod v sredo ob 22h (predviden prihod v Črno Goro v četrtek ob 11h). Vožnja mimo Zagreba, 

Splita in Dubrovnika proti Črni Gori. Prvi večji postanek bomo naredili v slikovitem Kotorju kjer

se bomo sprehodili po ulicah starega mesta, ki je obdano s 4,5 km dolgim obzidjem. Mesto je

pod Unesco zaščito. Oglede bomo zaključili z vožnjo ob tivatskem, risanskem in kotorskem

zalivu, mimo starih pomorskih mest, proti Budvi. Sledi namestitev in kratek počitek. Po namestitvi

se sprehodimo do starega mestnega jedra obdanega s srednjeveškimi obzidjem katero skriva 

ozke uličice s trgovinami. Sprehodili se bomo po obzidju in si vzeli prosti čas za nakupe. Zvečer 

se bomo zabavali v enem od znanih klubov. Večerja v hotelu. Nočitev. 

2.DAN: BUDVA - CETINJE - LOVĆEN – BUDVA  
Po zajtrku sledi odhod proti Lovćenu. Najprej se bomo napotili v Cetinje, staro črnogorsko 
prestolnico. Ogled dvora kralja Nikole, Biljardnico, narodni muzej Črne Gore in zunanji
ogled cetinjskega samostana. Vzeli si bomo čas za oglede in kosilo. Sledil bo odhod na Lovćen,
umetniško delo narave na 1660 m višine nam ponudilo čudovit razgled na celotno Črno Goro. 
Ogledali si bomo tudi mavzolej (dostop preko 461 stopnic) katerega je zgradil Njegoš davnega 
leta 1845 po načrtih vajarja Ivana Meštrovića. Vrnitev proti Budvi in prosto. Večerja v hotelu. 
Nočitev. 

3.DAN: BUDVA – SKADARSKO JEZERO 
Zajtrk. Zapeljali se bomo proti Virpazarju, mestecu ob Skadarskem jezeru in si ogledali muzej 
in film o samem jezeru in rastlinskih in živalskih vrstah. Po ogledu se zapeljemo proti pristanišču 
kjer se bomo vkrcali na ladjo in se zapeljali ob razgibani obali in mimo številnih otokov, s 
katerimi je povezana srednjeveška črnogorska zgodovina. V bazenu Skadarskega jezera je bilo
dvajset samostanskih kompleksov, tako da so ta kraj imenovali tudi »Zetska sveta gora«.
Sledilo bo kosilo (na obali). Vrnitev v pristanišče in vožnja proti Budvi. Prosto popoldne. Večerja 
v hotelu. Nočitev. 

Izlet v Črno Goro 

4.DAN: BUDVA – LJUBLJANA 
Zajtrk. Po zajtrku se odpravimo na pot proti domu. Postanke bomo delali po dogovoru. 

Predviden prihod v poznih večernih urah. 

V ceno aranžmaja je vključeno:  

 avtobusni prevoz na navedneih relacijah (minibus 19-sedežni)   
 3 x polpenzion v hotelu 3* v Budvi   

 ogledi po programu (vstopnine vključene)   
 nezgodno zavarovanje 

 organizacijo in spremljanje potovanja 
 degustacija pršuta in vina v Njeguših 
 izlet na Cetinje in Lovćen  

 izlet na Skadarsko jezero     
 posebno presenečenje 

Možna doplačila*: 

 1/1 soba  - 30,00 eur 


