
 

 

 

KRÁSY ČERNÉ HORY 
 ubytování u moře s polopenzí 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: odjezd z Plzně (z Prahy) v 16.00 hod., tranzit přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko do Černé 
Hory. 
2. den: po poledni příjezd do přímořského letoviska Sutomore, ubytování, volno u moře, nocleh. 
3. den: výlet do pravoslavného kláštera Ostrog, který je největším a nejuctívanějším místem v Černé 
Hoře. 
4. den: po snídani přejezd do oblasti Ulcinje, prohlídka bývalého pirátského města Ulcinje, které má 
atmosféru orientálního tržiště. Odpoledne přejezd k Velké pláži, která je přezdívaná „Ulcinjská 
Copacabana“. Pláž je známá a oblíbená hlavně pro svůj velmi jemný písek, kterému se díky vysokému 
obsahu minerálů připisují léčebné účinky s pozitivním vlivem na revmatismus a kloubní onemocnění. 
Cestou zpět do Sutomore zastávka v orientálně laděném městečku Stari Bar. 
5. den: celodenní volno, odpočinek u moře v Sutomore. 
6. den: po snídani se vydáte k nejjižnějšímu evropskému fjordu – Boce Kotorské. Prohlídka 
starobylého opevněného města Kotor s cennými historickými památkami, které jsou pod ochranou 
UNESCO – katedrála sv. Trifona, byzantsko-románský kostel Panny Marie. Můžete vystoupat až k 
pevnosti sv. Jana, která se tyčí majestátně nad městem. Návštěva Budvy, krátká prohlídka 
historického centra jednoho z nejstarších měst na Balkáně. Zastávka nad proslulým poloostrovem Sv. 
Stefan. 
7. den: půldenní výlet k největšímu jezeru na Balkánském poloostrově – Skadarskému jezeru, které 
je chráněnou rezervací vzácných druhů fauny a flóry. Plavba lodí po jezeře (za příplatek) s ochutnávkou 
místních specialit (místní výborná ryba, kobližky, med, sýr, víno), koupání v jezeře. Odpoledne návrat do 
Sutomore, volno na koupání a procházku po večerním Sutomore. 
8. den: celodenní volno, odpočinek u moře v Sutomore, vpodvečer odjezd zpět do ČR. 
9. den: předpokládaný příjezd do ČR do 15.00 hod. 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 6 nocí v penzionu s polopenzí 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x trajekt Boka Kotorská, pobytovou taxu, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna + 293,- Kč, jednolůžkový pokoj + 2 500,- Kč 
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 600,- Kč/os./zájezd 
Doporučená částka na vstupy: 30,- EUR 
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