To nejlepší z Černé Hory + NÁRODNÍ PARKY + SKADARSKÉ JEZERO (letecky z Prahy)
2.9. - 6.9. 2020

20 590,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27347/

Průvodce:

Ján Zubo

Specialista:

Katarína Kolíbalová, +420 776 028 005, kolibalova@radynacestu.cz

Za zážitky, na které se nezapomíná? Vsaďte na Balkán. Vydejte se objevit dechberoucí přírodu, fascinující historii i
jedinečné památky. Míříme do Černé Hory… Jako ve středověku se ocitnete v hradbami obehnaném Kotoru.
Romantiku si vychutnáte v uličkách půvabného městečka Budva. A v národních parcích Lovćen či Skadarské jezero
nedáte foťáky z ruky. Poznávejte s vášní jako cestovatel!

Na co se můžete těšit
středověké město Kotor (UNESCO)
národní parky Lovćen a Skadarské jezero
romantické přímořské městečko Budva
ochutnávka jedinečného vína odrůdy Vranac

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Dubrovník – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže
transfer letiště – hotel – letiště
3x ubytování v hotelu v městě Petrovac (ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením)
1x ubytování v hotelu v okolí města Dubrovník (ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením)
4x snídaně
autobusová doprava dle programu zájezdu
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vstupné na místě, bakšiš
odbavované zavazadlo
cestovní pojištění
jízdné MHD
doporučené kapesné minimálně 170 €/os. (vstupy, stravování)
fakultativní výlet džípy ke Skadarskému jezeru (hradí se na místě, cca 60 €/os.)
příplatek za jednolůžkový pokoj: 5 500,00 Kč

Kde budete ubytováni?
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Jak je to s jídlem?
během dne bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné do památek pro zájemce:
Kotor – katedrála sv. Tripúna: 3 €/os.
Kotor – hrad: 8 €/os.
Budva – citadela: 3,5 €/os.
Njegošove mauzoleum: 5 €/os.
Národní park Lovćen: 2 €/os.
jeskyně Lipa: 11 €/os.
ochutnávka vína Vranac: 10 €/os.
výlet džípy ke Skadarskému jezeru vč. oběda: 60 €/os.
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Co vše zažijete: den po dni
Středa 2. září: Odlet z Prahy, přílet do Dubrovníku a přesun na ubytování. Dle času příjezdu a časových možností
následuje společná procházka a první seznámení s městem.
Z Prahy přiletíme do chorvatského města Dubrovník, odkud se objednaným autobusem přesuneme jižně do Černé Hory na
ubytování ve městě Petrovac.
Po ubytování se dle časových možností seznámíme s tímto malebným přímořským městečkem, jehož celý název zní Petrovac
na Moru.

Čtvrtek 3. září: Dnešní den se vydáme do středověkého města Kotor (UNESCO) a na Jezerský vrch.
Objednáným autobusem se vydáme na krátkou zastávku v letovisku Sveti Stefan, odkud budeme pokračovat do známějšího
města Kotor. Jedná se o jedno z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě, kde stará část města byla
dokonce zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Během společné prohlídky města budeme moci obdivovat
zdejší středověké hradby, navštívíme místní přístav a se zájemci vystoupáme až k hradu nad městem (1350 schodů).
Odpoledne budeme pokračovat v naší cestě, a to k mauzoleu vladyky Petra II. Petroviće Njegoše, který vládl Černé Hoře v letech
1830–1851 a byl důležitou osobností černohorských dějin. Samotné mauzoleum se nachází na vrcholu Jezerský vrch (cca 450
schodů), který je součástí Národního parku Lovćen. Budeme tedy moci obdivovat jak krásy zdejší vyhlídky, tak interiér mauzolea.
V podvečer návrat na ubytování ve městě Petrovac.

Pátek 4. září: Dopolední prohlídka známého městečka Budva, odpoledne návštěva jeskyně Lipa a ochutnávka vína
tradiční odrůdy Vranac.
Po snídani se objednaným autobusem přesuneme do romantického městečka Budva, kde nás čeká společná prohlídka. Jedná
se o velmi významné město Budvanské riviéry, které láká nejen na své vyhlášené písečné pláže, ale především i na spoustu
historických památek. Budeme zde moci nasát atmosféru staré části města, která je propletena úzkými uličkami a malebnými
kavárnami. Užijeme si i pohled z výšky při procházce po mětských hradbách. Významnou památkou je také zachovaná citadela
či kostel sv. Ivana.
Odpoledne navštívíme jedinou zpřístupněnou jeskyni na území Černé Hory – Jeskyni Lipa, a zavítáme také do malebné
dědiny Dolnj Kokoti na ochutnávku lokálního vína odrůdy Vranac, které je pro Černou Horu velmi typické.
Po degustaci a nákupech návrat na hotel.

Sobota 5. září: Tentokrát máte možnost vyrazit na fakultativní výlet do okolí Skadarského jezera nebo strávit den
odpočinkem a procházkami po letovisku Petrovac.
V rámci celodenního faktultativního výletu (platba ráno na místě) se vydáme na dobrodružnou cestu džípy ke Skadarskému jezeru,
které z větší části spadá pod Černou Horu, ale částečně zasahuje i na území sousedního státu Albánie. Skadarské jezero je
největším na Balkánském poloostrově a stejný název nese i zdejší národní park, ve kterém se nachází bohatá fauna a
především několik unikátních druhů ptactva.
Během výletu absolvujeme lehkou túru, v průběhu které spatřímě jeskyni netopýrů, historická opevnění, vodopády a také
nejfotogeničtější meander na řece Crnojeviča – tzv. Pavlova Strana. Odměnou nám bude krásný výhled na malebnou přírodu
této části národního parku. Oběd, který je v ceně výletu, si vychutnáme v příjemné restauraci poblíž známého byzantského mostu
na řece Černovice.
Ti, kteří dají přednost pobytu v letovisku Petrovac, si mohou den užít den vlastní libosti – koupáním v Jaderském moři,
odpočinkem na pláži, nákupy suvenýrů či k návštěvě místních památek.
V pozdní odpoledne přesun na ubytování v Chorvatsku poblíž města Dubrovník.
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Neděle 6. září: Poslední den nás čeká krátká projížďka městem Dubrovník, transfer na letiště a odlet do Prahy.
Po snídani se soukromým autobusem vydáme na dopolední projížďku městem Dubrovník. Následuje přesun na letiště a odlet do
Prahy.
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