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SLO Tours

PREDSTAVITEV HOTELOV

AVALA & RESORT
BIANCA SPA
Avala resort in Bianca resort & Spa resort

sta pojem kakovosti bivanja v Črni gori, na
odličnih lokacijah Budve in Kolašina.

Hotel ima 303 sobe različnih vrst in velikosti, ki izpolnjujejo
zahteve najzahtevnejših gostov. Večina sob ima pogled na
morje z neposrednim izhodom na zasebno plažo. Avala je
še posebej ponosna na Bruno Lounge Bar & Restavracijo,
eno najboljših restavracij v Črni gori.
Bianca Resort & Spa ponuja vso prefinjenost in udobje
vrhunskega hotela v kombinaciji z gorskim ambientom in
eleganco zasebnega bivanja. Je idealna izbira za tiste, ki
želijo uživati aktivni dopust v neokrnjeni naravi.
Edinstveno letovišče Avala Resort & Villas se nahaja tik ob
plaži “Ričardova glava” in le 50 m od starega jedra Budve.
Zagotavlja vrhunsko počitniško doživetje. Hotel Avala
Resort & Villas se nahaja v osrčju Budve, le nekaj korakov

Mojstrovina črnogorskih slikarjev, ki krasijo salone , bo
navdušila ljubitelje umetnosti, kot tudi tiste, ki uživajo v
čudovitem in sproščujočem ambientu.

od čudovitega starega mestnega jedra in plaže v Budvi.

PREDSTAVITEV PONUDBE
Črna gora sodi med najbolj priljubljene destinacije med

našimi popotniki, ki so jo imeli priložnost spoznavati tudi
na potovanju “Črnogorski venec”. Na majhnem prostoru
se tu izmenjujejo različne pokrajine vse od mediteranskih
mest, slikovitega Skadarskega jezera, gorskega sveta do
neokrnjene narave kar petih narodnih parkov.
Ob zaključku sezone smo z našimi partnerji dosegli dogovor,
da bomo članom AMZS in njihovim družinam ponudili
privlačno dopustniško - počitniško doživetje. V ponudbo

le nekaj metrov od zgodovinskega mestnega jedra Budve.

smo uspeli vključiti kakovostna hotela Avala Resort & Villas

Tako boste lahko izbrali dopust in si ga sestavili po svoje.

iz Budve in Bianca Resort & Spa iz Kolašina. Oba hotela
so naši AMZS popotniki že spoznali. Hotela predstavljata

Na podlagi izjemnega odziva članov AMZS, smo pri

vrhunsko dopustniško izkušnjo. Unikatni hotel Bianca

ponudnikih namestitev dosegli tudi dodatne popuste .

Resort & Spa Kolašinu omogoča popotniku spoznavanje

Odločili smo se, da bomo del tega uspeha delili z vami

severa Črne gore in leži na obrobju klimatskega zdravilišča

spoštovane članice in člani AMZS. Zato bomo vsakemu

Bjelasica. Hotel Avala Resort & Villas velja za hotel z

članu AMZS podarili osebno kodo s popustom od 40%

vrhunsko storitvijo in ekskluzivno lokacijo tik ob morju in

do 100% na osnovno letno članarino (40 EUR).

UGODNOSTI
ZA DRUŽINE

Ugodnosti in prostorne namestitve

Družinam prijazno

Otroci do 7. leta starosti imajo brezplačno namestitev
in prehrano, otroci od 7. do dopolnjenega 12. leta imajo
namestitev in prehrano po ceni 20 EUR na dan. Možnost
brezplačne nadgradnje sobe v prostorno družinsko suito.

VRHUNSKE
SOBE & SUITE

Toplina in pečat vrhunskega designa
Avala in Bianca imata svoj “karakter”, saj so pri zasnovi in
izvedbi sodelovali vrhunski italijanski arhitekti. Na gosta
naredi to nepozaben vtis topline, ki jo napolnijo gostoljubno
osebje. Najmanjša soba v Avali je velika 28 m², superior in
družinske sobe so velikosti do 68 m².

PAKETI STORITEV PO
VAŠI MERI
Prilagojena ponudba in izbira kulinarike

Osnovna ponudba že zajema namestitev z odličnim
zajtrkom. Glede na vaš način preživljanja dopusta boste
lahko izbrali med polpenzionom, polnim penzionom ali
all inclusive. Upoštevamo tudi vse omejitve pri prehrani.

AKTIVNI ODDIH PO
MOJE

Kreativni in aktivni dopust z Explorer Adventure
Ne glede na to, kje boste nameščeni, boste lahko po svoji
želji izbirali dodatne aktivnosti, ki jih organizira in izvaja
naš partner Explorer Adventure. Izbirali boste lahko med
številnimi aktivnostmi − od pohodništva, kolesarjenja,
raftinga na Tari, raznih oblik safarijev, navtike, ribolova ...

REZERVACIJE & PRIJAVE
z garancijo cen do 15. 3. 2022
AVALA RESORT &
VILLAS

BIANCA RESORT &
SPA

Vrhunska namestitev na obali z zasebno plažo in

Udobna namestitev s SPA storitvami v Kolašinu za

izjemno lokacijo ob zgodovinskem jedru Budve

ljubitelje aktivnega dopusta v neokrnjeni naravi

DOPUST PO VAŠI MERI
S preglednim in prilagodljivim pristopom vam omogočamo,
da boste vaš dopust ali počitnice izkoristili v največji možni

Možne dodatne opcije

meri. Ne glede na vašo izbiro namestitve naša ponudba že
vključuje:


Izbrano namestitev z vključenim zajtrkom



Popusti za otroke do 7 let oziroma 12 let starosti



Lokalni transfer do hotela in nazaj



Ob letalskem prevozu sta vključena dva kosa prtljage



Popust do 100% višine osnovne letne članarine AMZS



Z izkaznico AMZS tretji kos prtljage do 23 kg brezplačno

Najem avtomobila
Aktivni dopust
Polpenzion - polni penzion
Fakultativni izleti

AVALA RESORT & VILLAS

Ponudba je za najem standardne dvoposteljne sobe. Glede na razpoložljivost se

od 46 €

/ NA DAN

lahko soba brezplačno nadgradi v superior kategorijo s pogledom na morje.
28 m2 do 68 m2

     

Balkon

Kopalnica

TV & Wifi

SPA - Bazeni

Klima

Morje / Park

od 46 €

/ NA DAN

BIANCA RESORT & SPA

Ponudba se nanaša za najem standardne dvoposteljne sobe. Glede na
razpoložljivost se lahko soba brezplačno nadgradi v superior kategorijo.
15 m2 do 25 m2

     

Kopalnica

SPA center

TV & Wifi

Bazeni

Gretje

Pogled na gozd

Zanimivo
& Poučno
Ideje za oglede in izlete
Črna gora ima zanimive lokalne zgodbe, vredne vašega obiska in ogleda. Zanimivosti si lahko ogledate
samostojno. V primeru zadostnega interesa vam z lokalnim vodičem organiziramo poldnevni ali enodnevni izlet.

PRČANJ

TIVAT

MUZEJ ŽIVE ZGODOVINE

PODMORNICI HEROJ IN UNA

vodenju spoznali viharno zgodovino, sodelovali v kurjenju

podmornice Una v navtičnem muzeju Tivat je zaradi

s kresilno gobo, tisku, kovanju novcev, lokostrelstvu...

redkosti v svetovnem formatu posebno doživetje.

Interaktivni muzej v Prčnju, kjer boste ob izjemnem

Ogled več kot 50 metrov dolge podmornice Heroj in mini

BAR

ZGODBE STARE OLJKE

CETINJE

IMPRESIJA LIPSKE JAME

Sprehodite se okoli 2.300 let, še vedno rodne, stare oljke,

Doživite kraško podzemlje Lipske jame, ki vam bo odkrila

ki je najstarejša oljka v Evropi in ena najstarejših na svetu.

edinstvene čare podzemnega sveta. Jamo boste spoznali

Ogled lahko kombinirate z ogledom Starega Bara.

skozi enourni voden ogled.

CETINJE

KARUČ

PONOSNO MESTO MUZEJ

AVTENTIČNA RIBIŠKA VAS

živahnimi ulicami, samostanom in zanimivimi muzeji.

in doživite utrip življenja na podeželju nekoč. Priporočamo

Priporočamo ogled ambasad in rezidenco Kralja Nikole I.

ogled bližnjih vinskih kleti v Godinjah in Vranjini.

Stara prestolnica Črne gore vas bo navdušila z zapuščino,

Obiščite staro ribiško vasico Karuč ob Skadarskem jezeru

Spoznajte domovino Vranca,
Krstača in drugih avtohtonih
sort črnogorskih vin. Za

vas organiziramo oglede z
degustacijami vrhunskih
črnogorskih vin.

Explorer Adventure
Predstavitev partnerja SLO Tours

Explorer že skoraj 20 let, 365 dni v letu ponuja vrhunske aktivne in kreativne programe. Odlične izkušnje,

zanesljivost, varnost in kakovost so razlogi, da smo jim zaupali izvedbo naših popotovanj in aktivnega dopusta.

Pisarne Explorera v Kolašinu, Podgorici in Budvi nudijo našim popotnikom odzivnost podporo kjerkoli in kadarkoli.

Porto Tara
HOTEL

PORTO TARA
100% TARA

nacionalni restoran
CRNO JEZERO

PORTO TARA

NA NOVIH POTEH
LOKALNE KUHINJE

DURMITOR

Namestitev v eko hotelu Porto Tara predstavlja intimno

Okusite tradicionalno kuhinjo v partnerskih restavracijah.

doživetje sredi neokrnjene narave. Hotel je od reke Tare

Kačamak, durmitorski zrezek cicvara, pršut in popara so

oddaljen nekaj metrov in leži na točki najglobljega kanjona v

samo nekatere od lokalnih jedi, ki vam jih bodo postregli.

Evropi. Je nepozabna izkušnja eno ali dvodnevnega raftinga

Vse to boste doživeli v restavracijah s pogledom na

na Tari s tradicionalno kuhinjo severa Črne gore.

Podgorico, Črno in Biogradsko jezero.

AVANTURA IN DAN ZA
VSO DRUŽINO

Podajte se na enega od avanturističnih parkov družbe
Explorer in doživite nepozabno družinsko pustolovščino, ki
vam bo krepila, povrnila ali ohranila vaše gibalne veščine.

AVANTURISTIČNI PARKI
Podgorica



Park Gorica

NP Lovčen



Ivanova korita

Kolašin



Hotel Bianca

KO L A Š I N

LOVĆEN

Aktivni Dopust

Kreativnost, zanesljivost in barvitost doživetij
Za tiste, ki bi radi dopust popolnili z aktivnostmi v naravi smo pripravili na izbiro storitve v organizaciji in izvedbi
našega partnerja Explorer DMC. Izpostavljamo le nekaj idej za doživetje aktivnega dopusta po vaši izbiri.

Cestno in MTB
kolesarjenje

Pustolovski Buggy
avtomobili

Kanjoning soteskanje

Izposoja koles za vaše nepozabne

Najem vozil za ljubitelje avantur in

Spoznajte soteske, kanjone in slapove

avanture in panoramske razglede.

raziskovalce gozdnih brezpotij.

z našimi izkušenimi vodniki.

Jadranje ali najem
jadrnic

Adrenalinska
doživetja na vodi

Jahanje v gorah ali
na peščeni plaži

Atraktivne črnogorske obale in

Poženite vaš adrenalin na JET SKI ali

Idealna izbira za ljubitelje narave,

soseščino na jadrnici - katamaranu.

poletite atraktivnem FLY BOARDU.

brezpotij gora ali peščenih plaž.

Edinstven rafting na
reki Tari

Tematsko
potapljanje

Jeep safari - kjer se
konča cesta...

Doživite novo izkušnjo na Tari z opcijo

Spoznajte podvodni svet, raziskujte

Doživite nepozabni Jeep safari in se

nočitve v Proto Tari na dnu kanjona.

potopljene ladje v Kotorskem zalivu.

podajte po brezpotjih gozdov in gora.

DOPUST BREZ SKRBI
Izkoristite ugodnost AIR Montenegro
in članske izkaznice AMZS

Da bo vaš dopust brezskrben smo v sodelovanju z nacionalno letalsko družbo
AIR Montenegro ob dveh kosih prtljage, dogovorili možnost tretjega kosa
prtljage do 23 kilogramov v vrednosti 91 EUR brez dodatnega plačila.

LOKALNO & AVTENTIČNO
Spoznajte Črno goro skozi oči
priljubljene lokalne vodnice

Spoznajte atraktivne destinacije Črne gore in doživite avtentičnost na
zasebnih izletih po zanimivih destinacijah Črne gore. Rezervacija zasebnih
izletov je možna po predhodni rezervaciji termina.

& UDOBJE
Hotel Avala je pojem prostornih namestitev in brezskrbnega dopusta. Najmanjše sobe v
Avali so od 28 m2, superior sobe od 48 do 56 m2, družinske suite pa kar 68 m2. Odvisno
od termina in zasedenosti našim gostom nudimo brezplačno nadgradnjo.

Avala je sinonim za udobje bivanja

& DESIGN

Avala je simbol vrhunskega designa

Hotel Avala je neprimerljiv presežek v vseh pogledih. Pri oblikovanju eksteriera
in interiero so sodelovali vrhunski oblikovalci iz najbolj priznanih italijanskih
designerskih hiš. Hotel je ustvarjen kot edinstven izraz sodobnega življenja.

AMZS članstvo
1

Članstvo je vezano na osebo, ne na vozilo. Pomoč na cesti vam nudimo,
ne glede čigavo in katero prevozno sredstvo vozite - avto, motor, kombi,
avtodom, traktor, kolo in električno kolo. Asistenca pri zavarovalnicah
je vezana na vozilo, kar pomeni, da je treba plačati premijo za vsako
prevozno sredstvo posebej.

CENiK LETNEgA AMZS ČLANSTVA

VRSTA ČLANSTVA

CENA

Osnovno

40 €

Osnovno družinsko

60 €

2

Zagotovite si družinsko članstvo, kajti članstvo ni prenosljivo. Ugodnosti
veljajo oziroma jih lahko koristite vsi družinski člani, tudi če ne potujete skupaj.

3

Pokličite takoj, ko se okvara oziroma nesreča pripeti. Če ste v Sloveniji,
pokličite 1987, za pomoč v tujini pa +386 1 530 53 53. Član mora biti prisoten
pri vozilu - izjeme se urejajo s policijskim oziroma zdravniškim zapisnikom.

Plus

69 €

Plus družinsko

89 €

4

Koriščenje pomoči na cesti je mogoče le, če je bilo članstvo sklenjeno
pred okvaro ali nesrečo prevoznega sredstva in je z njim upravljal član
oziroma članica.

Premium

99 €

Premium družinsko

136 €

5

Pomoč na cesti zagotavljamo 24/7/365. Vsako drugo vozilo nam uspe
popraviti na mestu okvare.

6

Vozilo ali kolo, ki nam ga ne uspe popraviti, odpeljemo na želeni naslov
ali na najbližji servis. Vleka ne velja iz servisa na servis, razen, če gre za
AMZS servisni center, če tam popravila ni mogoče izvesti.

7

Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost, vendar le po opravljeni storitvi
vleke, takoj po okvari ali nesreči. Zagotovimo nadomestno vozilo ali
povračilo stroškov taksija.

8
9

S sklenitvijo članstva Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti v
Sloveniji in tujini ter zdravstveno in turistično zavarovanje zase ali za
vso družino s kritji do 50.000 €. Tako ne potrebujete več zavarovalniških
asistenc pri vsakem vozilu posebej in turističnega zavarovanja za vsak izlet.
Člani ste upravičeni do članskih popustov v AMZS centrih in pri partnerjih.
Na amzs.si/clanstvo preverite celoten seznam ugodnosti in popustov.

Sklenite ali podaljšajte svoje
AMZS članstvo na amzs.si/clanstvo

KATERO ČLANSTVO VAM USTREZA?
OSNOVNO

Prihranki za vozilo in
voznika v AMZS
Brezplačna pomoč na
cesti - Slovenija
Motorevija
Prihranki doma in na poti

pLUS

Brezplačna pomoč na
cesti - tujina

pREMiUM

Brezplačno zdravstveno in
turistično zavarovanje v tujini,
tudi stroški zdravljenja
covid-19 v tujini

Spremljajte nas tudi na:

CENA Z LASTNIM PREVOZOM 
TERMINI

TRAJANJE

STORITEV

CENA NA DAN

27. 04. - 12. 06. 2022

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

46 EUR

13. 06. - 03. 07. 2022

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

66 EUR

25. 07. - 31. 07. 2022

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

87 EUR

22.08. - 31. 08. 2022

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

70 EUR

31.08. - 11. 09. 2022

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

50 EUR

11. 09. - 30. 10. 2022

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

46 EUR

13. 06. - 03. 07. 2022*

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

55 EUR

25. 07. - 31. 07. 2022*

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

55 EUR

08. 09. - 11. 09. 2022*

po izbiri

Nočitev z zajtrkom

55 EUR

Cena vključuje: Namestitev v dvoposteljni sobi z zajtrkom v hotelu Avala Villas & Resort ali Bianca Resorts & SPA, zavarovanje,
namestitveno turistično takso za osebe nad 18. let. Termini z zvezdico (*) veljajo samo za hotel Bianca Resorts & SPA.

CENA Z LETALSKIM PREVOZOM 
ODHOD - VRNITEV

TRAJANJE

STORITEV

CENA NA OSEBO

27. 04. - 01. 05. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

04. 05. - 08. 05. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

11. 05. - 15. 05. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

18. 05. - 22. 05. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

25. 05. - 29. 05. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

01. 06. - 05. 06. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

08. 06. - 12. 06. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

15. 06. - 19. 06. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

540 EUR

20. 06. - 26. 06. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

630 EUR

27. 06. - 03. 07. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

650 EUR

25. 07. - 31. 07. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

740 EUR

22. 08. - 28.08. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

640 EUR

29. 08. - 04. 09. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

640 EUR

05. 09. - 11. 09. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

640 EUR

12. 09. - 18. 09. 2022

7 dni - 6 nočitev

Nočitev z zajtrkom

540 EUR

16. 09. - 23. 09. 2022

8 dni - 7 nočitev

Nočitev z zajtrkom

540 EUR

21. 09. - 25. 09. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

28. 09. - 02. 10. 2022

5 dni - 4 nočitve

Nočitev z zajtrkom

450 EUR

Cena vključuje: Povratni let Ljubljana - Tivat ali Podgorica (odvisno od termina), povratni transfer od letališča do hotela.
Namestitev v dvoposteljni sobi z zajtrkom v hotelu Avala Villas & Resort ali Bianca Resorts & SPA, zavarovanje, namestitveno
turistično takso za osebe nad 18. let. Termini prihodov in odhodov omogočajo odličen izkoristek časa dopusta ali počitnic.

STORITVE PO IZBIRI   
STORITEV

CENA NA DAN

OPOMBE

Polpenzion

10 EUR

Vključuje večerjo

Polni penzion

15 EUR

Vključuje kosilo in večerjo

All inclusive

20 EUR

Vključuje pijačo pri obrokih in določenih barih

Enoposteljna soba

odvisno od termina

Namestitev enoposteljni sobi ali “single use”

Zavarovanje odpovedi

4% cene aranžmaja

Zavarovanje rizika odpovedi potovanja

Rent a car

odvisna od termina in trajanja najema

Cene se gibljejo od 30 EUR do 40 EUR na dan

UGODNOSTI 
STORITEV

CENA NA DAN

Otrok do 7 let

brezplačno

Otrok od 7 - 12 let

20 EUR

Prijavnina

brezplačno

VSI MOŽNI TERMINI Z LETALOM 
MESEC

LETALIŠČE

DNEVI V TEDNU

April - junij

Podgorica

sreda, petek, nedelja

Junij - september

Tivat

ponedeljek, sreda, petek, nedelja

September - oktober

Podgorica

sreda, petek, nedelja

Menjava letališča v juniju 20. 6. 2022 (prvi let v Tivat) in septembru 16. 9. 2022 (prvi let v Podgorico). Podatke posredovala
nacionalna Air Montenegro. Ob izbiri termina leta vam bomo svetovali kako optimalno izkoristiti vaš dopust ali počitnice.

POPUST NA ČLANARINO AMZS %
PRIJAVLJENIH OSEB

POPUST LETNA ČLANARINA

1

15 EUR

2

20 EUR

3

30 EUR

4 in več

40 EUR - na članstvo AMZS Plus in Premium

Popust velja spletno včlanitev ali podaljšanje članstva AMZS. Popust se uveljavlja s posebno kodo. Za prijavljene osebe
štejejo potniki starejši od 12 let. Popust velja za obstoječe kot nove člane AMZS. Več o vrstah članstva in prednostih
članstva si preberite na spletni strani AMZS https://www.amzs.si/clanstvo/zakaj-postati-clan/prednosti

AVALA

RESORT & VILLAS
info & rezervacije

031 244 111
INFORMACIJE & PRIJAVA

PARTNERJI NA POTI

Telefon : 031 244 111
E-naslov: amzs@slo-tours.si
Splet: www.slo-tours.si

C
DM

Explorer Adventure
www.explorer.co.me

SLO Tours

