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www.slo-tours.si
Organizator potovanj je SLO Tours d.o.o. Splošni in posebni pogoji so objavljeni na 
spletni strani agencije. Odhod (samostojni) ob najmanj 30 prijavljenih udeležencev, 
sicer v okviru redne skupine z možnostjo samostojne izvedbe strokovnega dela.  
Program je izdelan je na podlagi razporeda letov 4.6. 2022 družbe Aair Montenegro. 
V primeru znižanja cen vsebine se posledično znižajo cena potovanja.

“KATICA” - DOŽIVETJE BOKE KOTORSKE

Panoramska vožnja po Boki Kotorski se prične z vkrcanjem 
v Tivatu in vožnjo do zaliva Mirište. V zalivu je približno 
enourni postanek za kopanje iz ladje ali ogledom bližnje 
Modre jame. Med vožnjo po zalivu bodo za nas pripravili 
odlično kosilo z izbiro dveh menijev. 

Možno plačilo na - do 5 obrokov preko UPN naloga. Udeležba 
se potrdi na podlagi plačila prvega obroka. Možnost sklenitve 
zavarovanja odpovedi potovanja v višini 4% vrednosti aranžmaja.

V strokovnem delu bomo obiskali tudi sestre frančiškanke, 
ki so pred več kot 75 leti prišle v Cetinje. Njihov prihod je 
vezan na otvoritev posebne bolnišnice za zdravljenje pljučnih 
bolezni. Spoznali bomo njihovo zgodbo, ki navdihuje s svojo 
predanostjo. Ogledali si bomo tudi najstarejšo črnogorsko 
bolnišnico Danilo prvi z več kot 140 letno tradicijo.

SKADARSKO JEZERO BOKA KOTORSKA OSTROG

PROGRAM POTOVANJA • direktni let Ljubljana–Podgorica ali Tivat
• takse, pristojbine in 2 kosa prtljage
• lokalne avtobusne lokalne transferje po programu
• transfer na letališče in nazaj domov
• nočitve z zajtrkom v hotelih 4*
• ogled Perasta in Gospe od Škrpelja z ladjo ali vožnja 

z ladjo Katica od Tivata do Kotora
• vožnjo z ladjo po Skadarskem jezeru s pijačo
• ribje kosilo na Skadarskem jezeru
• kosilo v tradicionalni restavraciji Cetinje
• kosilo v Budvi - lokalna kuhinja
• kosilo - nacionalna kuhinja na Črnem jezeru
• vstopnino v nacionalne parke v Skadarsko jezero, 

Durmitor in Lovčen
• takse - vstopnino v Kotor, Budvo in Cetinje
• vstopnino v Muzej kralja Nikole 
• vstopnino v cerkev Gospe od Šrkpelja
• vstopnino v mavzolej na Lovčenu
• dodatno nezgodno zavarovanje
• odlično celodnevno lokalno vodenje
• organizacijo strokovnega srečanja
• organizacijo izleta z DDV

ČRNOGORSKI VENEC 5 DNI

5 DNI - 590 € 

031 244 111

info & rezervacije

STROKOVNA EKSKURZIJA - ČRNA GORA 21. 9. - 25. 09. 2022

PONUDBA VKLJUČUJE

PLAČILO NA - DO 5 OBROKOV

1. dan: Organiziran transfer na letališče 
Ljubljana. Po mejnih formalnostih sledi let 
v Podgorico. 

Popeljali se bomo do Skadarskega jezera 
do ribiške vasice Vranjina, kjer se bomo 
vkrcali na ladjico in se prepustili ambientu 
jezera, ki je s 370 kvadratnimi kilometri 
največje sladkovodno jezero na Balkanu. 
Med plovbo ob “morju lokvanjev” se 
nam bo odpiral pogled na gorovje, ki ga 
obkroža. Postanek za ogled edinstvenega 
ambienta z možnostjo kopanja v jezeru. Ob 
koncu plovbe si bomo privoščili ribje kosilo 
ob zasebni plaži. Sledi vožnja do Podgorice. 
Namestitev v hotelu, prosti čas za druženje 
in nočitev. 

2. dan: Vožnja iz Podgorice do samostana 
Ostrog, ki je za pravoslavne kristjane eden 
najbolj priljubljenih romarskih krajev na 
svetu. Samostan na 900 metrih nadmorske 
višine je prava mojstrovina narave in 
človeka. 

Popotovanje bomo nadaljevali do Črnega 
jezera, ki odslikava vrhove Durmitorja, in 
se po sprehodu okoli jezera okrepčali v 
vrhunski restavraciji z nacionalno kuhinjo. 
Vožnja v Podgorico, prihod v hotel in prosto. 

3. dan: Po zajtrku se bomo popeljali do  
Budve s foto postankom nad panoramo 
Sv. Stefana. Ob prihodu v Budvo si bomo 
ogledali zgodovinsko jedro in spoznali 
njeno zgodovino od prvih naselbin pa do 
novejšega časa. Prosti čas za počitek in 
obisk ene od plaž v bližini hotela. 

4. dan: Vožnja do Porto Montenegra, 
ogled pristanišča ali ogled podmornice 
Heroj v Navtičnem muzeju Tivat. Vkrcali se 
bomo na ladjo in si privoščili panoramsko 
vožnjo po Kotorskem zalivu, ki potnikom 
ponuja celodnevno doživetje, med plovbo 

pa odlično kulinariko kuharskih mojstrov. 
V času sezone bo postanek za kopanje pri 
zalivu Mirište ali ogled atraktivne Modre 
jame. Med vožnjo po zalivu bodo za nas 
pripravili kosilo z izbiro dveh menijev. 

Ustavili se bomo tudi pri slikovitem otočku 
“Gospa od Škrpelja” in si ogledali notranjost 
cerkve - muzeja. Vožnjo bomo nadaljevali 
mimo baročnega Perasta, Prčanja in drugih 
slikovitih vasic ob obali in jo zaključili z 
ogledom Kotorja. 

V kolikor vožnja z ladjo Katica ni izvedljiva, 
se izvede ogled Tivata, Kotorja in Perasta. 
Z ladjo se nato zapeljemo iz Perasta in si 
ogledamo otoček “Gospa od Škrpelja”. 
Sledi kosilo v ob obali v Kotorskem zalivu. 

5. dan: Vožnja do stare prestolnice Cetinje, 
ki so ga poimenovali tudi mesto muzej. 
Tukaj si bomo ogledali razkošno rezidenco 
kralja Nikole I, znamenite ambasade in 
druge zanimive zgodovinske pomnike. Sledi 
vožnja na vrh Lovčena, kjer bomo uživali v 
izjemnem panoramskem razgledu. Vzpon 
na mavzolej »vladike« Petra Petrovića 
Njegoša. 

V okviru strokovnega dela bomo obiskali 
sestre franjevke, kjer bomo spoznali 
njihovo predanost zdravljenju in vlogo pri 
vzpostavljanju zdravstvenega sistema. 
Ob obisku na Cetinju si bomo ogledali še 
splošno bolnico Danilo prvi. Bolnišnice 
je najstarejša črnogorska zdravstvena 
ustanova z več kot 140 letno tradicijo. 
Bolnišnico Danilo prvi zaradi zgodovinske 
vloge prenavljajo po letu 2015 in ponovno 
dobiva svojo vlogo v zdravstvu.

Ob povratku si bomo na Cetinju privoščili 
kulinariko v priznani lokalni restavraciji. 
Vožnja na letališče in let v Ljubljano in 
transfer domov. 

Ekskluzivne lokacije, udobne namestitve, bogata kulinarikaCeloviti aranžmaji brez prijavnin, skritih stroškov, drobnega tiska in doplačil


