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Montenegró, a mediterrán csoda 2021.  
8 nap / 7 éj Hotel  

 
Időpont: 2021. 

Utazás:  luxus autóbusszal 

Elhelyezés: Hotel *** 

Ellátás:  félpanzió 

 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Az esti órákban szállás elfoglalása a 

Kotori-öbölben határoktól függően.  

 

2. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton fakultatív kirándulási lehetőségekkel. 

 

3. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség: Kirándulás az „Adria királynője”-ként 

ismert Dubrovnikba, a dalmát tengerpart legszebb városába: Pile kapu, Mincena torony, Szt. Balázs templom, 

Orlando-oszlop, Onofrio kút, Szűz Mária katedrális. Délután visszautazás a szállásra, ahol jut még időnk egy kis 

fürdésre is.  A kirándulás díja: 35 euro/fő (min. 25 fő esetén) 

 

4. nap Körbeutazzuk a Kotori-öblöt. Perast reneszánsz palotáiról híres. Innen egy kis hajóval meglátogatjuk a 

helybeliek csodatévő ikonját a Szirti Madonna szigeten. Ezután a mesés Kotor városába látogatunk, mely Horthy és a 

magyar tengerészek emlékeit őrzi (Tengerészeti Múzeum). Szűk, sikátoros utcái, mediterrán hangulatú terei igazán 

egyedülállóvá teszik az UNESCO által világörökséggé nyilvánított települést. Délután Tivat érintésével visszautazás a 

szállásra. 

 

5. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség: hajókirándulás Mamula-Zanjice-Kék 

barlang útvonalon. Žanjice gyönyörű nyílttengeri strand, melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, teraszos vendéglői 

finom helyi specialitásokat kínálnak. A Kék-barlang - kb. 18 m magas cseppkőbarlang, melynek foszforeszkáló 

türkizkék vize egyedülálló látvány, egy kis fürdőzéssel egybekötve mindenkinek maradandó élményt nyújt. A Mamula 

sziget - a Kotor-i öböl bejáratánál található, csodálatos erődítménnyel, történelmi látnivalókkal. A programok 

sorrendje az időjárástól függően változhat. Előfordulhat, hogy az időjárás miatt a program egy része módosul, illetve 

elmarad. Ez azonban ritka és a program árát nem befolyásolja. A kirándulás díja: 30 euro/fő (min. 25 fő) 

 

6. nap: Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség: Séta Montenegró leghangulatosabb 

városában, Budvában. Kicsiny félszigeten fekszik, a kulturális örökség bölcsője. Ódon utcácskák, barátságos 

üzletecskék és hangulatos vendéglők, kávézók várják az idelátogatókat. Szabad program, fürdési lehetőséggel. A 

késő délutáni órákban visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 20 euro/fő (min. 25 fő) 

 

7. nap: Szabadprogram, pihenés a tengerparton fakultatív kirándulási lehetőségekkel. 

 

8. nap: Reggeli után hazautazás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a késő éjjeli/másnap hajnali órákban, a 

határátlépésektől függően. . 

 

 

Részvételi díj: 

119.800 Ft/fő - 06.26,  08.28 indulással 

134.900 Ft/fő - 07.03,  07.10,  08.14,  08.21 indulással 

141.900 Ft/fő - 07.17,  07. 24,  07.31,  08.07 indulással 

109.900 Ft/fő - 09.04,  09.11,  09.18, 09.25 indulással 

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 7 éj szállás hotel***, 7 félpanzió és az idegenvezetés 

költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a fakultatív kirándulások, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. 

Üdülőhelyi illeték:4.200 Ft/fő 

Csatlakozási lehetőség: Nyíregyháza, Miskolc, Mezőkövesd, Gyöngyös, Hatvan, Budapest, Dunaújváros, Paks, 

Szekszárd, Mohács 

Betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás: 510 Ft/fő/nap 

Útlemondási biztosítás:  

- a részvételi díj 4 %-a (amennyiben BBP biztosítást is köt az utazó) 

- a részvételi díj 5 %-a (önállóan kötve) 

 

Útiokmány: Montenegró, Albánia utazáshoz szükséges: kártyás személyi igazolvány (a személyi igazolványnak a 

beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.) 

 



További fakultatív programok:  

- Montenegró-Ostrog kolostor: 

 A Balkán egyik leglátogatottabb szentélyét, a méltán híres Ostrog kolostort tekintjük meg. Az 1252-ben alapított 

kolostor csodás környezetben, egy hegybe vésve található, kupoláját 13-14. századi freskók és középkori ikonok 

díszítik. Különleges erőt tulajdonítanak a helynek, a világ minden tájáról érkeznek ide hívők. A kirándulás díja: 20 

euro/fő (min. 25 fő) 
 

-Bosznia egzotikus világa – Mostar, Blagaj derviskolostor: 

Kirándulás Bosznia egzotikus világába: Délelőtt Blagaj városába látogatunk, ahol az 1500-as években épült híres dervis 

kolostort tekintjük meg. A kolostor gyönyörű természeti környezetben, 200 méter magas sziklafalak ölelésében, a 

kristálytiszta Bruna folyó partján található. Mostarban megtekintjük az ősi belvárost és a romjaiból felépített 500 

éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Kis szerencsével láthatjuk a híres hídugrókat is, akik közel 30 m magasból 

vetik le magukat a smaragd zöld Neretva folyóba. Majd az évszázados óvárosi keleti bazár színes portékái közül 

válogathatunk kedvünkre való ajándékokat. A kirándulás díja: 25 euro/fő (min. 25 fő) 

 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 


