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Montenegró, Albánia kincseivel fűszerezve 
 

1. nap Indulás a kora hajnali órákban, folyamatos utazás Szerbián keresztül rövid pihenőkkel. A késő esti órákban 

(21.00-22.00 óra) érkezés Ulcinj környéki szállásunkra. 
 

2. nap Szabadprogram, pihenés a tengerparton.  

Fakultatív program lehetőség Albániába: Kirándulás Shkodër városába, városnézés. Majd Rozafa várának 

megtekintése. A kirándulás díja: 15 euro/fő, min. 25 fő esetén. Délután visszaérkezünk szállásunkra, 

szabadprogram, fürdési lehetőség. 
 

3. nap Szabad program, pihenés a tengerparton.  

Fakultatív program lehetőség Albániába: Kirándulás Tiranaba, Albánia fővárosába: Szkander bég tér, Nemzeti 

Történelmi Múzeum. Majd Kruja városában Szkander bég várának megtekintésére is lehetőség nyílik. A 

kirándulás díja: 20 euro/fő, min. 25 fő esetén. 
 

4. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség Montenegróba: Petrovacba látogatunk, 

mely legértékesebb emléke a velenceiek által épített Castello erőd, illetve a 3. századból való mozaikok. Városnézés, 

szabad program. Majd egy modern város, Bar látnivalóival ismerkedhetünk: Haj Nehaj erőd, Miklós király vára. Az 

óvárosban (Stari Barban) található az ország (többek szerint Európa) legidősebb, élő olajfája, ami több mint 2000 

éves. Mára már a város jelképe lett, mai napig hoz termést. A program díja: 15 euro/fő, min. 25 fő esetén. Délután 

visszaérkezünk szállásunkra, szabadprogram, fürdési lehetőség. 
 

5. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetőség Montenegróba: 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. 

Majd Budva, Montenegró leghangulatosabb városa következik. Kicsiny félszigeten fekszik, a kulturális örökség 

bölcsője. Ódon utcácskák, barátságos üzletecskék és hangulatos vendéglők, kávézók várják az idelátogatókat. Szabad 

program, fürdési lehetőséggel. A program díja: 20 euro/fő, min. 25 fő esetén. 
 

6. nap Szabad program, pihenés a tengerparton.  
 

7. nap: A szállások elhagyása a reggeli órákban. Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés 

Magyarországra a késő éjjeli órákban. 
 

Apartman *** félpanzió 

(2-3 ágyas apartman 

fürdőszobával) 

május, június szeptember július, augusztus 

Részvételi díj 99.800 Ft/fő 103.900 Ft/fő 129.800 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 3.900 Ft/fő 3.900 Ft/fő 3.900 Ft/fő 

Részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazás, 6 éj szállás, 6 félpanzió és az idegenvezetés költségeit. Nem 

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

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás:430 Ft/fő/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a. 
 

Útiokmány: Albánia, Montenegró utazáshoz szükséges: kártyás személyi igazolvány  

(a személyi igazolványnak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.) 
 

 

A programok sorrendje felcserélhető. A fakultatív kirándulások min. 25 fő esetén indulnak, a belépőárakat, 

hajójegyeket nem tartalmazzák a fakultatív programok díja. 
 

Felhívjuk az utasok figyelmét az útviszonyok, utak minősége nem az európai utakhoz hasonló. Ezért sok esetben az 

autóbusszal való utazás korlátozott, lassan tudnak közlekedni. 
 
 

Belépőjegyek: 

Kotorban, a városfal által határolt területre a csoportoknak belépési engedélyt kell váltaniuk, mely 2 euro/fő, 

kötelezően fizetendő! 

Szt. Trifon templom    1.50 euro/fő 

Montenegróban helyi idegenvezetés  8 euro/fő 

Budván a Fellegvár    2 euro/fő.  

Budva városbelépési díj    1 euro/fő 

Rozafa vára:     csoportos jegy 300 albán Lek/fő, 12 év alatt ingyenes 

Kruja: Vár     ingyenes 

Kruja: Nemzeti Néprajzi Múzeum csoportos jegy 300 albán LEK/fő, 12 év alatt ingyenes  

Kruja: Skenderbeg Múzeum csoportos jegy 400 albán LEK/fő, 12 év alatt ingyenes 

Több helyen elfogadják az eurót nem kötelező váltani Lek-et. 

120 albán Lek ~ 1 EUR 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben vátozhatnak. 


