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ČERNÁ HORA – SUTOMORE  

 

 pobyt s výlety v ceně 
 výlety NP Lovčen a NP Skadarské jezero 
 ubytování s polopenzí v přímořském letovisku Sutomore 
 

Termín: 18. 8. – 27. 8. 2023                                                                                               

 

Cena: 15 160,- Kč     penzion Sutomoranka*** více zde 

          19 690,- Kč     hotel Sato**** (na vyžádání) více zde 

 

PROGRAM:  

1. den: odjezd v 14.00 hod. z Plzně (z Prahy) přes České Budějovice, tranzit Rakouskem, Slovinskem.                                                                                                                                 

2. den: příjezd do Černé Hory, lodí přes balkánský fjord Boku Kotorskou, příjezd do přímořského 

letoviska Sutomore, odpoledne ubytování, volný program u moře, večeře, nocleh.                                       

3. den: volný den u moře v Sutomore, hlavní a v pěším dosahu další menší pláže, koupání.                            

4. den: výlet do bývalého pirátského města Ulcinje, navštívíte staré město s atmosférou orientálního 

tržiště a kanál Milena s typickými rybářskými domky. Odpoledne pobyt na Velké pláži, která je 

přezdívaná “Ulcinjská Copacabana“, 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. Volno a odpočinek na pláži, v podvečer odjezd do Sutomore.                                                                                                                                    

5. den: dopoledne výlet do nedalekého orientálně laděného městečka Stari Bar, návrat na ubytování. 

Odpoledne výlet k největšímu jezeru na Balkánském poloostrově – Skadarskému jezeru, které je 

chráněnou rezervací vzácných druhů fauny a flóry. Plavba lodičkou po jezeře (za příplatek) 

s koupáním a ochutnávkou místních specialit (kobližky, med, sýr, víno), doporučujeme čerstvou rybu 

na grilu od místního rybáře. V podvečer návrat autobusem do Sutomore.                                                             

6. den: volný den u moře v Sutomore.                                                                                                       

7. den: výjezd do NP Lovčen, v horské oblasti parku je Jezerski Vrh (1657 m), kde je památník 

nejvýznamnějšího černohorského vládce a národního básníka Petra II. Petroviče Njegoše. V horské 

vesničce Njeguši občerstvení, možnost degustace vyhlášeného pršutu a místních horských sýrů.  

Přejezd do města Kotor (UNESCO), prohlídka, možnost koupání. Cestou do Sutomore krátká prohlídka 

Budvy, jednoho z nejstarších měst na Balkáně a foto zastávka nad poloostrovem Sv. Stefan.                                                                                                                                         

8. den: volný den v Sutomore, alternativně výlet ke klášteru Ostrog, který je umně zasazen do 

kolmé skalní stěny a který je nejvýznamnějším poutním místem pravoslavného vyznání v Černé Hoře. 

Návrat do Sutomore, cestou zastávka s možností nákupů místních specialit a produktů.                                                                                                                                    

9. den: dopoledne ukončení ubytování, celodenní volno v Sutomore, koupání, v podvečer odjezd.                                                                                                                              

10. den: předpokládaný příjezd do 18.00 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 2x trajekt 

Boka Kotorská, 7 nocí v penzionu***/hotelu**** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, možnost přistýlky, 

pokoje s klimatizací a WiFi), 7x polopenzi, služby průvodce. 

 

Stravování: v penzionu snídaně formou bufetu, káva, čaj, džus, k večeři polévka, salátový bar, výběr 

z hlavních jídel, dezert nebo ovoce. Nápoje k večeři za příplatek. U hotelu Sato více zde. 

Příplatky: pobytová taxa – penzion v ceně, hotel cca 11,20 EUR/os./týden (platba na recepci), 

cestovní pojištění vč. storna + 520,- Kč, 1 lůžkový pokoj penzion/ hotel – ceny na vyžádání. Příplatek 

za pokoj Superior hotel Sato + 3 180,- Kč/pokoj. 

Slevy: 3. osoba na přistýlce v penzionu – sleva 700,- Kč, na vyžádání rodinné pokoje pro 4 osoby. 

Hotel Sato 3. osoba dospělý/dítě – slevy na vyžádání.  

Doporučená částka na vstupy a loď: 40,- EUR. 

pokračování 2. list 

http://sutomoranka.ofirme.sk/
https://satoresort.com/en/
https://satoresort.com/en/dinning


Plzeňská cestovka                                                         Intertrans Plzeň spol. s r.o. 
cestovní agentura                                                                              autobusová doprava 
Tel.: 377 246 995                                                                               Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň 
info@intertrans.cz                                                                              doprava@intertrans.cz                                          
IČ: 49745140                                                                                    IČ: 49786571 DIČ: CZ49786571                                                                                                                                                                  

Organizátor: CK COLOR TRAVEL s.r.o. 
IČO: 26149150 

www.colortravel.cz 

 

 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň a dále na trase Písek, České Budějovice.  
 

   

   

    

     


