DUBROVNIK IN
ČRNA GORA
ČAS POTOVANJA: 5 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.dan: SLOVENIJA- DUBROVNIK

Zbor udeležencev ob dogovorjeni uri in odhod modernega turističnega avtobusa do
slovensko – hrvaške meje. Po opravljenih obmejnih formalnostih nadaljevanje vožnje proti
Dubrovniku, kamor bomo prispeli v opoldanskih urah. Po pristanku se bomo najprej
odpravili v hotel se nastanili nato pa se bomo odpeljali v mesto Dubrovnik, ki vas bo
prevzelo in navdihnilo s svojo lepoto. Ogledali si bomo Frančiškanski samostan, staro
lekarno, cerkev sv. Vlaha, Knežji dvor… Večerja. Še večerni sprehod po mestu ter vrnitev v
hotel. Nočitev.
2.dan: KOTOR - SV. ŠTEFAN
Po zajtrku odhod avtobusa do Črne Gore do Kotorja. Sledi ogled mesta z dolgo pomorsko
tradicijo, ki prav tako že stoletja velja za trgovski in kulturni center Boke Kotorske,
najjužnejšega Fjorda Evrope. V spremstvu vodnika si bomo ogledali mestno obzidje,
pomorski muzej in katedralo Sv. Tripuna. Nadaljevanje vožnje do Sv. Štefana in ogled tega
majhnega nekoč ribiškega mesteca, danes predvsem mondenega letovišča. Vožnja do hotela ,
večerja in nočitev.
3.dan: KOTOR (BEČIČI) – CETINJE - LOVČEN – NJEGUŠI – KOTOR (BEČIČI)
Po zajtrku odhod avtobusa do Cetinja, bivše prestolnice Črne Gore. Na Cetinju bomo obiskali
etnografski muzej, muzej kralja Nikole, muzej revolucije in Njegoševo biljardnico. Po ogledu
se bomo popeljali do Lovčena in se povzpeli po stopnicah do Njegoševega mavzoleja. Sledi
vožnja do male tipične črnogorska vasice Njeguši. Po napornem in lepem dnevu se bomo
vrnili v hotel. Večerja v hotelu in nočitev.
4.dan: KOTOR (BEČIČI)
Zajtrk in izlet z ladjico na »Otok ljubezni«. Vrnitev v hotel večerja in nočitev.

5.dan: PODGORICA (DUBROVNIK) - SLOVENIJA
Zajtrk. Po zajtrku čas za kopanje do avtobusa proti domu kamor prispemo ponoči.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo na
želeno število potnikov.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 vse transferje po programu,
 hotelsko gostinske storitve (4 x polpenzion v izbranih hotelih),
 oglede po programu z vstopnino na Dubrovniške zidine,
 1 x vožnja z ladjico na otok ljubezni
 odlično vodstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:




enoposteljna soba,
zavarovanje rizika odpovedi,
CORIS zavarovanje.

CONDOR TRAVEL
Mariborska cesta 212
3211 Škofja vas
TEL: 03 492 46 40
MOB: 051 303 166
E-mail: info@condor-travel.com
www.condor-travel.com

