
CRNA GORA – A FEKETE HEGYEK ORSZÁGA (MONTENEGRO) 

(A világ első ökoországa, mely nyilatkozatban is deklarálta !) 

 

2013.08.31. - 09.07 

 

 
A világ kevés országa kínál ily változatos és jobbára érintetlen természeti szépséget az odalátogató turistáknak. 

Kulturális és történelmi emlékeinek gazdagsága szinte felbecsülhetetlen! 
 

Hát ide mennénk, ha Ti is jöttök ! 
 
Program terv javaslat  (rövidített változat): 
 
1.nap (szombat) 

Utazás rövid megállókkal . Szabadkán tervezünk egy rövid városnézést. Érkezés szálláshelyünkre késő délután. 
Esti rövid túra szálláshelyünk környékén Zabljakban. (1470m) 
Szállásunk a Durmitor Nemzeti parkt (világörökség része ) egyik legszebb helyen lévő településén lesz.  
 
2.-3. nap (vasárnap-hétfő) 

Többféle túralehetőség lesz. Természetesen kistalpú és nagytalpú variációkból lehet majd választani. Aki 

bevállalja feljuthat az ország legmagasabb csúcsára a Bobotov Kuk-ra is. (2532m) 

  
 
4 .nap (kedd) 

Elindulunk a mediterrán tengerpart felé.  Útközben az első látnivaló a világ második legmélyebb kanyonja a Tara 
folyó által kivájt 1300m mély és 80 km hosszú türkizkék csillogású folyóvölgy. 
Következő érdekesség a Biográdi Nemzeti park, mely európa egyik utolsó őserdejét védi. Folytatva utunkat 
elérjük a Skadari tavat, mely a Balkán egyik legjelentősebb madár rezervátuma. Megállunk a meredek sziklafalba 
beágyazott  Ostrog kolostornál, az ország egyik legemblematikusabb műemlékénél. Virpazar, Sveti Stefan,  Bar, 
Budva tengerparti útvonalon   haladva elérjük  Kotort ahol a szállásunk lesz. 
Szálláshelyünkről rövid sétával bemegyünk az óvárosba , vagy akit a víz jobban érdekel a strandra. 

  
 
 
 
 



 
 
5. nap (szerda) 
Több lehetőség közül lehet választani. 
Túrázunk a Lovcan Nemzeti Parkba.  Felkapaszkodunk a Njegos mauzóleumhoz a Jezerski hegycsúcsra (461 
lépcsősorból álló alagúton keresztül)  Megállunk egy tengerszemnél, majd visszafelé az egykori történelmi 
fővároson (Cetinje) keresztül érkezünk haza. 
Aki inkább pihenni, strandolni szeretne, természetesen megteheti. Körbe lehet nézni a környéken, sok látnivalót 
lehet felkeresni. 
 
6.nap (csütörtök) 
Pihenés, fürdés, a környék felfedezése, hajókirándulás stb. 
 
7. nap (péntek) 

A tengerparton elindulunk Dubrovnik (Raguza) felé ahol városnézés lesz. Utána pedig egy gyönyörű útvonalon  
Mostar az úti célunk,  ahol a szállásunkat elfoglaljuk. 
Mostarban megnézzük a helyi nevezetességeket, sétálunk a kedves városban. 

  
 
8. nap (szombat) 

Indulunk hazafelé kisebb, nagyobb megállókkal. Városnézés Eszéken, ha az időnkbe belefér. 
 
 
 
 
Részvételi költség:   40.000,- + 170 Euro 
 
A részvételi díj tartalmazza az utazási és  szállás (3 reggelivel) költségeket. (Lesz lehetőség 2 ágyas szobákat is 
kérni korlátozott létszámban) 
Nem tartalmazza a belépőket, biztosítást, egyéb étkezést. 
 
Jelentkezést kérnék előleg befizetésével : 2013. március 20-ig 
 
Szervező: Asbóth Katalin  30/2263-188 
 
 
 
 
 
 
 


