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POTEPANJE PO ČRNI GORI 
 

DATUM: po izbiri skupine 
 
1. dan: SLOVENIJA–RADIMLJA - TREBINJE      
V jutranjih urah se bomo odpravili v smeri Hrvaške, pozdravili morje in nadaljevali mimo Splita 
proti Bosni in Hercegovini. Ustavili se bomo pri največji nekropoli v Radimlji, ki šteje več kot 120 
stečkov in se nahaja v bližini kraja Stolac. Stečki so del zapuščine srednjeveške Bosne, v kateri so 
se že tedaj mešali vplivi različnih verskih skupin. Nekropola v Radimlji leži sredi velikega polja, po 
katerem vozimo vso pot in od koder se pogled odpira na čudovito in barvito pokrajino, z obeh 
strani obdano z vrhovi. Podobo raja popolno dopolnjujejo stečki – monolitni nagrobniki, nedavno 
očiščeni in restavrirani, ki v svoji umazano beli barvi sijejo iz sveže pokošene zelene livade. 
Nadaljevali bomo do Trebinja, kjer bomo v popoldanskih urah že kramljali s prijaznimi domačini in 
opazovali mestni vrvež. Mediteranska klima daje mestu poseben značaj, kar se odraža na mirnosti 
in sproščenosti prebivalcev. Sprehod skozi staro jedro nam bo predstavil dolgo dobo zgodovine, 
hkrati pa bomo občudovali številne znamenitosti in različnih obdobij. Vsekakor bo dobrodošla tudi 
osvežitev pod več kot sto let starimi platanami. Nastanitev v hotelu. Večerja, nočitev. 
2. dan:  KOTOR–BUDVA                    
Po zajtrku bomo nadaljevali proti obali Jadranskega morja do Črne gore. Primorski svet te dežele 
se ponaša s številnimi turističnimi središči. Zapeljali se bomo do mesta Kotor, ki je znamenito 
srednjeveško mesto v zalivu Boke Kotorske. Stari del mesta s sredozemskim pristaniščem je obdan 
z impresivnim in dobro ohranjenim mestnim obzidjem pod zaščito UNESCA in vsakega obiskovalca 
prevzame s svojo preprosto funkcionalnostjo. Sprehod po mestu bo zagotovo zanimiv, nekaj časa 
bo tudi za osvežitev in trgovinice. Drugi obmorski biser je nekaj kilometrov južneje in tudi Budvo si 
bomo ogledali na prehodu skozi staro mestno jedro za obzidjem. Mondenost bomo zaznali v 
pristanišču, ponudba lokalov pa nas bo prepričala, da se tudi sami prelevimo v uživače na dopustu. 
Nastanitev v hotelu, večerja, nočitev.  
3. dan: SKADARSKO JEZERO–BAR 
Po zajtrku se odpravimo na izlet do Skaderskega jezera, ki je največje jezero na Balkanskem 
polotoku in se nahaja na meji med Albanijo in Črno goro. Po jezeru se bomo zapeljali s čolnički in 
se pri domačinu okrepčali z ribjim kosilom.  V popoldanskih urah se že sprehajamo po »starem 
Baru«, ki se ponaša s svojo dolgo zgodovino. Prijetne izke uličice imajo svoj čar. Še zmeraj pa je 
zavarovano z obzidjem, ki daje občutek utrdbe. Seveda se ustavimo ob stari oljki, ki po legendi 
uresničuje naše želje. Po osvežitvi se vračamo do hotela. Večerja, nočitev. 
4.dan: CETINJE – LOVČEN – NJEGUŠI 
Po zajtrku vožnja v Cetinje, nekdanje črnogorske prestolnice. Sprehodimo se po jedru in ogledamo 

palačo kralja Nikole ter prisluhnemo zanimivi zgodbi bogate zgodovine črnogorskega naroda. Sledi 

vožnja do mavzoleja največjega črnogorskega pesnika, pisatelja in filozofa Petra II. Petroviča 

Njegoša, ki se nahaja na gori Lovčen. Po ogledu se spustimo v rojstno vasico tega velikana, 

Njeguše, kjer sledi degustacija pršuta. Prijetno razpoloženi se  vračamo do hotela. Večerja,  

nočitev.  
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5. dan: HERCEG NOVI – STON - SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja proti Hrvaški. Ustavimo se v sončnem mestu Herceg Novi, za sprehod po 
mestnem jedru in zadnjo osvežitev v Črni Gori. Vožnja se nadaljuje vse do izjemnega polotoka 
Pelješac, kjer je zgodovina Dubravniške republike vsekakor pustila svoj pečat. Sledi postanek v  
mestecu Ston. Čas za sprehod in osvežitev. Nadaljevanje poti čez izjemen Pelješki most in že bomo 
hiteli v smeri Makarske, Splita proti domu. Seveda na poti krajši postanki za osvežitev. V večernih 
urah prispemo domov. 
 
CENA: 399 € PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 40 OSEB 
 
CENA VKLJUČUJE … 
prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu ***, 4 x 
polpenzion, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, ogled Radimlja,  vstopnina palača kralja 
Nikole, Mavzolej na Lovčenu, plovba po Skaderskem jezeru s kosilom, ogled »stari Bar«, 
degustacija pršuta, turistično pristojbino, vodenje in organizacijo potovanja. 
 
DOPLAČILO: enoposteljna soba 120 €, vstopnine po želji 
Splošni pogoji so sestavni del programa! 
 
 
 
 
 
 

 


