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Dragi člani IPA, sodelavci, družinski člani in prijatelji,  

vabimo vas na pet dnevni zanimiv izlet 

 

ČRNA GORA,  
z Albanijo. 

 

 

Izlet po Črni gori organiziramo v sodelovanju s turistično agencijo Kompas, in bo 

potekal od 18. maja do 22. maja 2016. 

 

Cena tega lepega in zanimivega izleta znaša samo : 

     

                              300,00 € (pri udeležbi  45 potnikov) 

 

in  vključuje:  

 avtobusni prevoz po programu  

 zunanje oglede po programu  

 turistične vstopne takse  

 štiri polpenzione v dvoposteljni sobi v hotelu Mediteran**** v Bečičih 

 vožnja z ladjo  

 ogledi po programu  

 turistično vodenje in organizacijo potovanja 

 več si oglejte v priloženem letaku 

 

Pridržujemo si tudi pravico prerazporeditve vrstnega reda ogledov.  

 

Servo per amikeco! 

 

Organizacijski odbor 

 

 

Priloga: 

- program izleta 

- splošni pogoji za skupine 

 

http://www.ipa-lj.com/


 

 

 
 
       

 
ČRNA GORA BISER JADRANA 
ODHOD: 18. maj 2016                                                 
                                       
ČAS POTOVANJA: 5 DNI 
 
PROGRAM POTOVANJA: 
 
1. dan: LJUBLJANA–NOVO MESTO–DOLINA NERETVE–ČRNA GORA 
OD LJUBLJANE DO ČRNOGORSKE OBALE 
 
Odhod avtobusa z dogovorjenega mesta v Ljubljani v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Novega 
mesta in čez mejni prehod Metlika na Hrvaško. Potovali boste po avtocesti skozi Liko in 
Dalmacijo. V opoldanskih urah postanek v dolini Neretve. Prijazni domačini vas bodo pričakali s 
suhimi figami in aperitivom in vas s ploskimi čolni, trupicami, zapeljali po kanalih ob Neretvi, med 
nasadi mandarin. Pot boste nadaljevali v Neum (postanek za osvežitev ali kosilo), mimo Pelješca 
in Elafitskih otokov do Dubrovnika in naprej v Črno goro. Po prihodu vožnja mimo Igala in 
Hercegnovega ob Bokokotorskem zalivu do Kamenarov in naprej mimo Tivta do Budve in naprej v 
Bečiće. Po prihodu nastanitev v hotelu, prosto do večera, večerja in prenočevanje.  
 

 
 
2. dan: BOKA KOTORSKA Z LADJO IN RIBJIM PIKNIKOM 
IZLET PO BOKI KOTORSKI Z LADJO, RIBNIM PIKNIKOM IN PIJAČO NA LADJI 
 
Po zajtrku vožnja v Tivat. Tam se se boste vkrcali na ladjo in odpluli na lep izlet po Boki Kotorski. 
Najprej se boste zapeljali po Tivatskem zalivu, nato skozi ožino Verige na otoček Gospa od 
Škrpjela. Na poti vam bodo najprej postregli aperitiv. Postanek za ogled otočka Gospa od 
Škrpjela, cerkvice in muzeja. Plovbo boste nadaljevali po Kotorskem zalivu proti Kotoru. Postanek 
v Kotoru za osvežitev, nato plovba v Perast. Sprehod za ogled, nato ribji piknik s pijačo na ladji. 
Popoldne povratek z ladjo v Tivat in avtobusni prevoz v Budvo. Nekaj prostega časa v Budvi, 
povratek v hotel in večerja. Po večerji priporočamo obisk lokala z zabavo v Budvi, prenočevanje. 



 

 

 
3. dan: CELODNEVNI IZLET ČRNOGORSKA OBALA PODGORICA SKADARSKO JEZERO 
SKADAR IN ULCINJ 
BEČIĆI–SKADARSKO–JEZERO–PODGORICA–SKADAR(ALBANIJA)–ULCINJ–BEČIĆI 
 
Po zajtrku vožnja ob obali mimo Petrovca, skozi predor Sozina do Skadarskega jezera. Postanek 
v Vranjini za ogled jezera in osvežitev, nato vožnja do vinogradniško vinarskega kompleksa 
Plantaže 13.julij. Ogled kleti in degustacija njihovih vin. Po ogledu vožnja v črnogorsko glavno 
mesto. Krožni avtobusni ogled, nato nadaljevanje potovanja v Albanijo. Po prestopu meje vožnja 
do mesta Skadar. Postanek za ogled mesta: katedrala, tipična albanska hiša, džamija, glavna 
ulica. Popoldne povratek v Črno goro. Vožnja do Velike plaže, nato še krajše postanek v Ulcinju in 
povratek po jadranski magistrali mimo Bara, Sutomora in Petrovca v hotel. Večerja in 
prenočevanje.  

 
4. dan: CELODNEVNI IZLET “MONTENEGROTURA” 
KOTOR–LOVĆENSKA CESTA–NJEGUŠI–CETINJE–(LOVĆEN)–SV.ŠTEFAN  
 
Po zajtrku čudovit celodnevni izlet. Najprej boste obiskali Kotor, utrjeno srednjeveško pomorsko 
mesto na koncu zaliva Boka Kotorska. Postanek za sprehod po mestu in ogled. Nato vožnja po 
eni najlepših panoramskih gorskih cest,  nad zalivom Boka Kotorska, do Njegušev. Postanek na 
Bukovici, kjer boste preizkusili njeguški sir, pršut in vino. Nadaljevanje vožnje do narodnega parka 
Lovćen. Če bo vreme primerno, se boste zapeljali na Lovćen in se sprehodili do Njegoševega 
mavzoleja, delo kiparja Ivana Meštrovića. Obiskali boste tudi Cetinje, nekdanji sedež črnogorskih 
vladarjev, danes pa muzejsko mesto. Ogled cetinskega manastira in dvorca kralja Nikole(zunanji 
ogled ali doplačilo za vstopnine). Povratek po slikoviti gorski cesti v Bečiće. Najprej se boste 
spuščali proti morju in občudovali obalna letovišča od Budve mimo Bečićev do Sv. Štefana, nato 
povratek v hotel. Zvečer večerja v hotelu, po večerji možnost zabave, prenočevanje. 
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5.dan: ČRNA GORA–HRVAŠKA–LJUBLJANA 
BEČIĆI–TIVAT–DUBROVNIK–DOLINA NERETVE–SKRADIN–LJUBLJANA 
 
Po zajtrku vožnja mimo Tivta v Boko Kotorsko, s trajektom čez ožino Verige, nato mimo 
Hercegnovega in Dubrovnika v Neum. Krajši postanek, nato vožnja čez delto Neretve in po 
avtocesti s krajšimi postanki za osvežitev skozi Dalmacijo do predora Sveti Rok in skozi Liko proti 
domu. Prihod v Ljubljano do 24.ure. 
 
 
Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom po programu, 4 polpenzione (večerje 
nočitve, zajtrki) v hotelu 4* v Bečićih, izlet s trupicami v dolini Neretve, oglede Budve, Kotora, 
Cetinja, Podgorice, Skadra in Ulcinja brez vstopnin, takse v Črni gori (Kotor, Cetinje, NP Lovćen, 
Njegušev mavzolej), celodnevni izlet Montenegrotura s pokušino pršuta, sira in vina, celodnevni 
izlet z ladjo po Boki Kotorski s pijačo in ribjim piknikom, celodnevni izlet po Črni gori in v Albanijo z 
ogledom kleti Plantaže 13.julij in degustacijo vin,  ter stroške vodenja in organizacije potovanja. 
Možna doplačila )ob prijavi): za enoposteljno sobo 72  
 

POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE Z NAMI PRIJETNO POTOVALI IN BIVALI V ČRNI GORI 
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IPA klub Ljubljana, 

PRIJAVNICA – Črna gora 

  

 

Ime in priimek,  

roj. podatki 

 

Naslov  

(ulica, hišna št., poštna št, 

kraj) 

 

 

     Kontaktni telefon, 

elektronska pošta,  

 

 

1. 

                  

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

 

 

Kraj in datum:                                                                                          Podpis: 

 

 

Prijave na priloženi prijavnici sprejema Miha Corel na elektronsko pošto: 

miha.corel@gmail.com. Vse dodatne informacije  lahko dobite na GSM 041 408 866. 

 

Plačilo je možno na tri obroke. Prvi obrok v višini 100,00 €, predstavlja prijavo na 

izlet in ga je potrebno poravnati do 31. marca 2016, drugi obrok poravnate do 15. 

aprila 2016, tretji obrok pa je potrebno poravnati do 13. maja 2015. 

 

Svojo prijavo potrdite s plačilom v sobi IPA kluba Ljubljana (vsak torek med 15.00 in 

17.00 uro) ali na tekoči račun (namen: priimek, izlet), obenem pa obvestite 

organizatorja na zgoraj navedeno elektronsko pošto ali s sporočilom na telefon 041 

408 866, da ste vplačali obrok. 

 

Število sedežev je omejeno, zato se bo upošteval datum prijave. 

 


