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KRÁSY ČERNÉ HORY




NP Lovčen a NP Skadarské jezero
ubytování v přímořském letovisku Sutomore s polopenzí
pobytově-poznávací zájezd s lehkou turistikou a výlety v ceně

Termín: 19. 8. – 28. 8. 2022

7. 10. – 16. 10. 2022

(minimální počet 30 osob k realizaci zájezdu)
Cena:

12 990,- Kč

11 290,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd v 12.00 hod. z Plzně (z Prahy) přes České Budějovice, tranzit Rakouskem, Slovinskem.
2. den: dopoledne příjezd do Černé Hory, lodí přes Boku Kotorskou, okolo poledne příjezd do
přímořského letoviska Sutomore, ubytování, volný program u moře, večeře.
3. den: volný den 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 autobusem 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
ochutnávkou místních specialit (kobližky, med, sýr, víno), koupáním, doporučujeme čerstvou rybu na
grilu od místního rybáře. V podvečer návrat autobusem do Sutomore.
6. den: volný den v Sutomore.
7. den: výjezd busem do centra NP Lovčen, hora Jezerski Vrh (1657 m), kde je velkolepý památník
nejvýznamnějšího černohorského vládce a národního básníka Petra II. Petroviče Njegoše. V horské
vesničce Njeguši možnost občerstvení i degustace (místní pršut a vyhlášený sýr). Po panoramatické
cestě s vyhlídkami na Boku Kotorskou se dostanete do starobylého města Kotor (UNESCO),
prohlídka, ev. možnost i vykoupání. Cestou do Sutomore krátká prohlídka historického centra Budvy,
jednoho z nejstarších měst na Balkáně a foto zastávka nad proslulým poloostrovem Sv. Stefan.
8. den: odjezd busem ke klášteru Ostrog, který je nejvýznamnějším poutním místem pravoslavného
vyznání v Černé Hoře. Klášter je umně zasazen do kolmé skalní stěny. Návrat autobusem do
Sutomore, cestou zastávka s možností nákupů místních specialit a produktů.
9. den: dopoledne ukončení ubytování, volný den v Sutomore, koupání, v podvečer odjezd do ČR.
10. den: příjezd do ČR do 18.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 2x trajekt
Boka Kotorská, 7 nocí v penzionu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi, služby průvodce.
Příplatky: pobytová taxa dospělý 10,50 EUR (na místě), cestovní pojištění vč. storna + 520,- Kč.
Sleva: bez večeří – sleva 840,- Kč, 3. osoba na přistýlce – sleva 700,- Kč.
Doporučená částka na vstupy a loď: 40,- EUR.
Odjezdová místa:
Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Nepomuk, Písek, České Budějovice.
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www.colortravel.cz
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