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"ČRNOGORSKI VENEC"

Spletne prijave

Program potovanja “Črnogorski venec” vključuje direktni povratni 
let Ljubljana - Tivat s pripadajočo ročno in prenosno prtljago. 
Program je objavljen na spletni strani SLO Tours skupaj s 
termini odhodov od julija do konca septembra 2022.

Tudi v letni sezoni 2022 smo v 7 dnevni program potovanja 
"Črnogorski venec" vključili dva dneva dopusta. V 7 dnevni 
program smo ob koncu potovanja dodali še dva dneva klasičnega 
dopusta (“Potovanje in dopust”), ki ga lahko izkoristite za počitek, 
samostojne oglede ali poldnevne vodene izlete po predlogu ali 
izvedbi našega lokalnega vodnika. Ljubitelji narave, adrenalinskih 
in drugih športov bodo lahko izbirali med številnimi aktivnostmi 
našega lokalnega partnerja Explorer DMC. 

Udeleženci popotovanj pred odhodom prejmejo natančna 
navodila, splošne in uporabne informacije, o izvedbi programa, 
valutah,... Glede na epidemiološko situacijo bomo za vsak termin 
oziroma obdobje izdelali ustrezne zdravstvene protokole. 

NOVA DOŽIVETJA

Direktni let
Ljubljana - Tivat (Podgorica)

Paket “Potovanje & Dopust”

Spoštovane popotnice in popotniki, 

popotovanje “Črnogorski venec” je bogat avtorski program SLO Torus, ki je nastal z 
željo približati Črno goro v njeni celoviti vsebini in podobi. Poiskali smo priljubljene, 
kot tudi slovenskemu popotniku skrite destinacije in jih vključili v edinstveno doživetje. 
Tako kot pri ostalih popotovanjih smo izbrali najboljše kar nam Črna gora ponuja. 

Skrbno izdelana časovnica vam nudi razkošje prostega časa, ki vam bo omogočilo 
druženje z vašimi sopotniki in izbiro dodatnih aktivnosti po vaši izbiri. Ob izvedbi 
potovanja se bodo upoštevali tako splošni ukrepi za zavarovanje zdravja, kot tudi 
vsi ukrepi, ki bodo veljali v času posameznega termina. 
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Črnogorski venec” vključuje letalski prevoz, atraktivne destinacije, ki jih bomo spoznavali skozi 5 dnevni program. Obiskali bomo mediteranska mesteca, se povzpeli na črnogorski 
nacionalni ponos Lovčen, zapeljali z ladjo po Skadarskem jezeru, Boki Kotorski, slikoviti železniški progi v kanjonu Morače in občudovali narodni park Durmitor. Spoznali bomo 
viharno črnogorsko zgodovino, kulturo, ljudske običaje in se razvajali s tradicionalno kulinariko v vrhunskih restavracijah. 
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ČRNOGORSKI VENEC 5. DNI
Program "Črnogorski venec" v 5 dnevni izvedbi smo načrtovali konec od konca aprila do prve polovice 
junija in v drugi polovici septembra 2022. Ponudba vključuje direktni let iz Ljubljane v Podgorico. 

Zbiranje in evidentiranje udeležencev na 
letališču Ljubljana. Po mejnih formalnostih 
sledi let v Podgorico.

Vožnja do bližnjega Skadarskega jezera s 
prihodom v ribiško vasico Vranjina. Tukaj 
se bomo vkrcali na ladjico in se prepustili 
ambientu jezera, ki je s 370 kvadratnimi 
kilometri največje sladkovodno jezero na 
Balkanu. Med plovbo ob “morju lokvanjev” 
se nam bo odpiral pogled na gorovje, ki ga 
obkroža. Ob koncu plovbe si bomo privoščili 
ribje kosilo ob zasebni plaži.

Sledi vožnja skozi slikovit kanjon Morače do 
Kolašina, kjer se bomo namestili. Prosti čas 
za druženje in počitek. 

Vožnja do mondenega Porto Montenegra, 
ogled pristanišča ali ogled podmornice 
Heroj v Navtičnem muzeju Tivat.

Panoramska vožnja z ladjo po zalivu Boke 
Kotorske, ki popotnikom ponuja celodnevno 
doživetje slikovitega zaliva in odlično 
kulinarično izkušnjo, ki jo pripravljajo kuharski 
mojstri tekom plovbe. Panoramska vožnja 
po Boki Kotorski se prične z vkrcanjem v 
Tivatu in vožnjo do zaliva Mirište. V zalivu 
je približno enourni postanek za kopanje iz 
ladje ali ogledom bližnje Modre jame. Med 
vožnjo po zalivu bodo za nas pripravili obilno 
kosilo z izbiro dveh menijev (ribji ali mesni) 
v klimatizirani jedilnici. V času panoramske 
vožnje po zalivu se ustavimo pri slikovitem 
otočku “Gospa od Škrpelja” in si ogledamo 
notranjost cerkve – muzeja.

Panoramsko nadaljujemo z vožnjo mimo 
baročnega Perasta, Prčanja in drugih 
slikovitih vasic ob obali. Vožnjo zaključimo 
v Kotorju, ki si ga bomo ogledali po koncu 
vožnje.

• povratni direktni let Ljubljana - Podgorica
• vse takse, pristojbine in 2 kosa prtljage
• 4 nočitve z zajtrkom v hotelu ****
• panoramsko vožnjo z ladjo po Boki Kotorski z 

vključenim kosilom
• panoramsko vožnjo z ladjo po Skadarskem 

jezeru z vključeno pijačo
• ribje kosilo na Skadarskem jezeru
• lokalne avtobusne transferje na vse destinacije
• tradicionalno kosilo na Durmitorju
• kosilo v Budvi
• kosilo v tradicionalni restavraciji Cetinje
• posebne takse za vstop v nacionalna parka
• Skadarsko jezero in Lovčen
• mestne takse - vstopnina v Kotor in Cetinje
• vstopnino v Muzej kralja Nikole in cerkev 

Perast
• vstopnino v mavzolej na Lovčenu
• dodatno nezgodno zavarovanje
• bone za nove in zveste člane AMZS
• odlično celodnevno lokalno vodenje
• dodatno spremstvo in organizacijo izletaVožnja po slikovitem kanjonu Tare, reke, ki 

navdušuje s svojo veličino in vpetostjo v 
kanjon, do mostu Đurđevića. Most dolžine 
365 m je bil zgrajen med letoma 1937 in 1940 
in ga spremljajo številne zanimive in tragične 
zgodbe. 

Vožnja do stare črnogorske prestolnice 
Cetinje, ki so ga poimenovali tudi mesto 
muzej. Tukaj si bomo ogledali razkošno 
rezidenco kralja Nikole I, znamenite 
ambasade in druge zanimive zgodovinske 
pomnike.

Sledi vožnja na vrh Lovčena, kjer bomo 
uživali v izjemnem panoramskem razgledu. 
Vzpon na mavzolej »vladike« Petra Petrovića 
Njegoša. Ob povratku bomo na Cetinju si 
bomo privoščili tradicionalno kulinariko v 
priznani restavraciji. 

Sledi vožnja proti Podgorici, ki si jo bomo 
panoramsko ogledali, vožnja na letališče z 
direktnim letom v Ljubljano. 

Po zajtrku vožnja iz Kolašina do pristaniškega 
mesta Bar. Ogledali si bomo znamenito Staro 
oljko, katere starost ocenjujejo na preko 2.300 
let. Sprehodili se bomo po ostankih in ulicah 
Starega Bara, kjer bomo imeli občutek, da se 
je ustavil čas v 19. stoletju. 

Vožnja do Sv. Štefana, kjer bomo imeli 
postanek za fotografiranje in vožnja do 
Budve, kjer si bomo po namestitvi ogledali 
staro mestno jedro z zanimivo zgodovino. 
Po namestitvi v hotelu bomo imeli prosti čas 
za sprehode, sončenje ali kopanje na obali. 

Uprizorjen je bil v več filmih, med njimi v 
akcijskem partizanskem filmu Most in Force 
10 from Navarone, kjer je glavno vlogo igral 
Harrison Ford. 

Privoščili si bomo kavo z izjemnim pogledom 
na most, preko katerega se bomo lahko 
sprehodili ali pa spustili po jeklenici nad 
kanjonom Tare.

Popotovanje bomo nadaljevali do Črnega 
jezera, ki odslikava vrhove Durmitorja, in se 
po sprehodu okoli jezera okrepčali v vrhunski 
restavraciji z nacionalno kuhinjo ter vinoteki 
tik ob jezeru. Povratna vožnja do Biogradske 
gore, kjer se bomo sprehodili po potkah 
pragozda in ogled zaokrožili v restavraciji 
nad jezerom. Vožnja v Podgorico ali Kolašin 
(odvisno od termina) in prihod v hotel. 

Opcija namesto ogleda NP Durmitor je 
možen ogled zanimivega NP Prokletije.

1. Dan

5. Dan

Ponudba vključuje

2. Dan

3. Dan

4. Dan
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ČRNOGORSKI VENEC 7. DNI
Program "Črnogorski venec" v 7 dnevni izvedbi smo načrtovali za odhode od junija do 13. 6 do 5. 
septembra 2022. Ponudba vključuje direktni let iz Ljubljane v Tivat. 

Zbor skupne na letališču Ljubljana in let v 
Tivat. 

Transfer do hotela v Kolašinu (ali Podgorica), 
namestitev in pozno kosilu. Po kosilu prosti 
čas za ogled Kolašina (ali Podgorice), 
sprehod po živahnem mestnem jedru ali 
sproščanje v vrhunskem SPA centru, kopanje 
v bazenih. 

Vožnja po slikovitem kanjonu Tare, reke, ki 
navdušuje s svojo veličino in vpetostjo v 
kanjon, do mostu Đurđevića. Most dolžine 
365 m je bil zgrajen med letoma 1937 in 1940 
in ga spremljajo številne zanimive in tragične 
zgodbe. Uprizorjen je bil v več filmih, med 
njimi v akcijskem partizanskem filmu Most in 
Force 10 from Navarone, kjer je glavno vlogo 
igral Harrison Ford. Privoščili si bomo kavo z 
izjemnim pogledom na most, preko katerega 
se bomo lahko sprehodili ali pa spustili po 
jeklenici nad kanjonom Tare.

Popotovanje bomo nadaljevali do Črnega 

jezera, ki odslikava vrhove Durmitorja, in se 
po sprehodu okoli jezera okrepčali v vrhunski 
restavraciji z nacionalno kuhinjo ter vinoteki 
tik ob jezeru. Povratna vožnja do Biogradske 
gore, kjer se bomo sprehodili po potkah 
pragozda in ogled zaokrožili v restavraciji 
nad jezerom. Vožnja v Podgorico ali Kolašin 
(odvisno od termina) in prihod v hotel. Opcija 
namesto ogleda NP Durmitor je možen 
ogled NP Prokletije.

Vožnja do Skadarskega jezera, postanek 
V ribiški vasici Vranjina se bomo prepustili 
ambientu Skadarskega jezera, ki je s 370 
kvadratnimi kilometri največje sladkovodno 
jezero na Balkanu. Med plovbo ob “morju 
lokvanjev” se nam bo odpiral pogled na 
gorovje, ki obkroža to največje jezero na 
Balkanu. Ob koncu plovbe sledi ribje kosilo 
ob zasebni plaži.

Vožnja proti Budvi s foto postanek nad 
panoramo Sv. Stefana. Ob prihodu v Budvo 
si bomo ogledali zgodovinsko jedro, spoznali 
zgodovino Budve vse od prvih naselbin na 
tem mesu. Po ogledu se bomo namestili v 
hotelu ob obali. Sledi prosti čas za kopanje, 
sprehode po promenadi ob morju. 

Vožnja do mondenega Porto Montenegra, 
ogled pristanišča ali ogled podmornice Heroj 
v Navtičnem muzeju Tivat. Panoramska 
vožnja z ladjo “Katica” ponuja popotnikom 
celodnevno doživetje Boke Kotorske in 
odlično kulinarično izkušnjo, ki jo pripravljajo 
kuharski mojstri tekom plovbe. Panoramska 
vožnja po Boki Kotorski se prične z vkrcanjem 
v Tivatu in vožnjo do zaliva Mirište. V zalivu 
je približno enourni postanek za kopanje iz 
ladje ali ogledom bližnje Modre jame. Med 
vožnjo po zalivu bodo za nas pripravili obilno 
kosilo z izbiro dveh menijev (ribji ali mesni) 
v klimatizirani jedilnici. V času panoramske 
vožnje po zalivu se ustavimo pri slikovitem 
otočku “Gospa od Škrpelja” in si ogledamo 
notranjost cerkve – muzeja. Panoramsko 
nadaljujemo z vožnjo mimo baročnega 
Perasta, Prčanja in drugih slikovitih vasic ob 
obali. Vožnjo zaključimo v Kotorju, ki si ga 
bomo ogledali po koncu vožnje.

Klasičen dopust, ki ga lahko izkoristite za 
počitek, samostojne oglede ali poldnevne 
vodene izlete po predlogu ali izvedbi našega 
lokalnega vodnika. Sedmi dan povratek. 

1. Dan

2. Dan

3. Dan

4. Dan

6. in 7. Dan

Vožnja do stare prestolnice Cetinje, ki so ga 
poimenovali tudi mesto muzej. Tukaj si bomo 
ogledali razkošno rezidenco kralja Nikole I, 
znamenite ambasade in druge zanimive 
zgodovinske pomnike.

Sledi vožnja na vrh Lovčena, kjer bomo 

uživali v izjemnem panoramskem razgledu. 
Vzpon na mavzolej »vladike« Petra Petrovića 
Njegoša. Ob povratku bomo na Cetinju si 
bomo privoščili tradicionalno kulinariko v 
priznani. Spust do Budve, kjer bo dovolj časa 
za počitek ob morju ali samostojne oglede.

• povratni let Ljubljana - Tivat
• 2 kosa prtljage in vse letališke pristojbine
• avtobusne transferje na vse destinacije
• 6 x nočitev za zajtrkom v dveh hotelih 4*
• kosilo restavracija v Podgorici ali Kolašinu
• kosilo v nacionalni restavraciji Črno jezero
• kosilo v nacionalni restavraciji Cetinje
• degustacijo vrhunskih lokalnih vin
• panoramsko vožnjo z ladjo po Skadarskem z                
  vključeno pijačo med plovbo
• kosilo na Skadarskem jezeru
• panoramsko vožnjo z ladjo po Boki Kotorski
• kosilo med panoramsko vožnjo z opcijo izbire                            
  dveh menijev
• posebne takso za vstop v NP Skadarsko jezero
• posebne takso za vstop v NP Durmitor
• posebne takso za vstop v NP Lovčen
• vstopnino v Kotor, Budvo in Cetinje
• vstopnino v Muzej kralja Nikole
• vstopnino v cerkev Perast
• vstopnino v mavzolej na Lovčenu
• dodatno nezgodno zavarovanje
• vrednostni bon za nove in zveste člane AMZS
• odlično celodnevna lokalna vodenja
• spremstvo in organizacijo izleta z DDV

5. Dan

Ponudba vključuje
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ČRNA GORA
Na popotovanju “Črnogorski venec” bomo spoznali sanjske plaže, ki veljajo za najlepše na svetu. Spoznali bomo kar štiri 
nacionalne parke, se z ladjo popeljali po Kotorskem zalivu in Skadarskem jezeru. Udobne namestitve, bogata kulinarika, 
bogate degustacije so ob odličnem lokalnem vodenju razlog, da se nam pridružite. Črno goro bomo spoznavali skozi 
ples, glasbo in odlično lokalno vodenje. 

Pr
ed
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v 
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Črna gora je razmeroma majhna 
država Balkanskega polotoka 
ob Jadranskem morju. Država 
meji na Hrvaško in Bosno na 
severozahodu, na severovzhodu 
na Srbijo, na vzhodu na Kosovo 
in Albanijo na jugovzhodu. Njen 
celoten zahodni in južni del 
sestavljajo kamnite in peščene 
plaže Jadranskega morja. Črna 
Gora obiskana predvsem zaradi 
njene naravne lepote in raznolikosti 

ter mnogih lepih peščenih plaž, ki 
jih mnogi označujejo kot najboljše 
na vsem Jadranu. Za turizem je 
zanimiv severni del države, ki je 
glede na klimo in konfiguracijo 
terena precej podoben Sloveniji. 
Omeniti velja nacionalni park 
Durmitor – Žabljak z reko Taro, 
številne samostane in dramatično 
zgodovino Črne gore v obdobju 
osamosvajanja izpod turškega 
imperija.

Površine Črne gore je 13.812 km2, v njej živi 625.266 prebivalcev. 
Glavno mesto je Podgorica. Uradna valuta je Evro, za vstop zadostuje 
veljavna osebna izkaznica. Več podrobnejših, uporabnih informacij in 
koristnih nasvetov potnikom posredujemo pred odhodom. 

Viharna zgodovina 

Lovčen ni samo gora, temveč je 
simbol ponosa Črne gore zaradi 
zgodovinskega pomena. Leta 
1951, ob 100. obletnici smrti 
Petra Petroviča II. Njegoša je 
takratna vlada Črne gore sprejela 
odločitev o izdelavi mavzoleja na 
vrhu Lovčena. 

Za izdelavo kipa je bil posebej 
poklican priznani hrvaški kipar 
Ivan Meštrovič, sam monumen-
talni kompleks pa je bil grajen od 
1970 do 1974, ko je bil slavnostno 
odprt. 

Lovčen

Nacionalni parki

Mesto muzej Cetinje

Zgodovina Črnogorcev sega v 7. stoletje in jo zaznamuje več 
stoletni boj za neodvisnost vse do priznanja leta 1878, njene 
izgube 1919 in ponovne osamosvojitve leta 2006. 

Skozi zanimivo in odmerjeno lokalno vodenje boste med drugim 
tudi spoznali viharno zgodovino, ki je utrdila Črnogorce vse do 
današnjih dni. 

Črna gora je edinstvena tudi po petih 
nacionalnih parkih. Štirje nacionalni parki in 
sicer Skadarsko jezero, Durmitor, Biogradska 
gora in najmlajši Prokletije so uvrščeni  
zaščiteni zaradi ekosistema in naravnih lepot. 
Nacionalni park Lovčen je uvrščen na seznam 
zaradi posebnega zgodovinskega pomena. 
V naš “Črnogorski venec” so vključeni ogledi 
štirih nacionalnih parkov. 

Cetinje ima za Črnogorce poseben zgodovinski, 
nacionalen in kulturni pomen. Cetinje je bilo od 
15. stoletja, pa vse do 31. 12. 1946 prestolnica 
in gibalo razvoja te države. Muzej Kralja Nikole 
I., Biljardnica, Cetinjski samostan, ambasade 
evropskih držav so samo nekateri simboli tega 
mesta. 

Skadarsko jezero je s 

površino 370 km² največje 

jezero na Balkanu. Jezero 

ima kar 50 otokov in skoraj 

170 kilometrov obale. 

Skadarsko jezero ima 

bogat rastlinski in živalski 

ekosistem zato je zaščiteno 

kot nacionalni park.
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Dežela 
barvitosti

Osnovno vodilo pri pripravi programa Črnogorski venec 
je bilo popotnikom ponuditi celovito, kvalitetno in 
sproščeno doživetje Črne gore. V program so vključene  
prepoznavne, kot tudi atraktivne destinacije, ki jih redko 
srečamo v običajnih turističnih ponudbah. 

Črnogorski venec se izvaja izključno z letalom, saj bi 
vožnja z avtobusom pomenila časovne izgube.  

Potovanje traja 5 do 6 dni, odvisno od terminov leta 
letalskih prevoznikov. Želimo, da se program izvede 
sproščeno in ogledamo vse zanimivosti, ki nam jih 
Črna gora ponuja. 

V primeru odločitve za paket "Potovanje & Dopust" se 
lahko udeleženci odločijo za klasičen dopust ob obali 
ali nacionalnih parkih. Možen je tudi najem vozil in 
odhod po svoje, v tem primeru se odbijejo stroški že 
plačanih obrokov in morebitnih vstopnin. V programu 
ni skritih stroškov in doplačil. V program je vključenih 
več kot deset vstopnin in različnih taks. 

• V primeru, da udeleženec ne zmore vzpona na 
Mavzolej, ima poravnano pijačo v lokalu pod 
stopnicami ali ogled Njegoševe rojstne hiše.   

• Za ogled Črnega jezera in Biogradske gore smo 
predvideli približno tri ure za sprehod in kosilo v 
vrhunskih restavracijah s pogledom na jezeri. 

• Na relaciji Njeguši - Kotor se spustimo z avtobusom  
po znamenitih kotorskih serpentinah. 

• Čolni na Biogradskem jezeru izvirajo iz Bleda in so 
bili kupljeni pri blejskih pletnarjih.

• Lokalni prevoz se izvaja z udobnimi avtobusi. 
Prevoznik In Toursit in BLT sta prejemnika 
najvišjega certifikata za poslovno odličnost. 

• Vodenje priljubljene lokalne vodičke Sanje Mitrovič 
odseva njena ljubezen do domovine, ki se prenaša 
na naše popotnike tekom potovanja. 

• Lokalni partner Explorer je organizator aktivnih 
počitnic v naravi tako v letnem kot zimskem 
času. Je organizator številnih zahtevnih prireditev 
najvišjega ranga. Predstavitev partnerja in njegovih 
storitev je v magazinu. 

O programu Koristno je vedeti

Črno goro bi lahko geografsko razdelili na obalni del,  
osrednji del, visokogorje in vasi. 

Naše popotnike je zaradi neokrnjene narave izjemno 
pritegnil sever Črne gore. Veliko popotnikov je imelo 
zmotno predstavo, da je Črna gora zgolj morska država. 
Na severu Črne gore si bomo ogledali Nacionalni park 
Durmitor in Biogradsko goro. V okviru dopusta ljubiteljem 
gorskega sveta priporočamo ogled najmlajšega 
nacionalnega parka Prokletije. Vodnica vam bo 
priporočila, kaj si ogledati. Zaradi visoke razlike med 
temperaturami pošljemo udeležencem posebna navodila 
v prehodnih obdobjih. 

Za jug Črne gore vsekakor štejemo obalni pas, 
Skadarsko jezero, Nacionalni park Lovčen vse do 
Podgorice, ki je zaradi mikroklime eden najbolj 
toplih krajev Črne gore. Črnogorske plaže so redne 
prejemnice visokih ocen med najboljšimi plažami v 
Evropi.

Obala & Gore



1514

PAKETNA 
PONUDBA
         -
"POTOVANJE  
  & DOPUST”

Prednosti 7 dnevnega paketa

Paket "Potovanje & Dopust" smo v sezoni 2022 
zajeli v 7 dnevnem potovanju od 13. junija do 11. 

septembra 2022

• Ekonomičnost, ker ni dodatnih 
stroškov, ki nastanejo ob odhodu 
na dodatni ločen dopust

• Prihranek časa, saj se dopust 
prične takoj po koncu potovanja 
in odpade čas vožnje, čakanje na 
meji za dopust na drugi destinaciji

• Brez formalnih ovir in dodatnih 
tveganj ob vstopu na druge izbrane 

destinacije (potrdila, testi…)
• Odlična logistična podpora naše 

agencije in zanesljivih partnerjev 
na destinaciji (možnosti najemov 
vozil, dodatnih aktivnosti, transferji, 
alternativni izleti…)

• Izbira med klasičnim ali aktivnim 
dopustom, izleti v mini skupinah

dopust v enoten, povezan aranžma. Paket “Potovanje & Dopust” pomeni, da 
popotniki po koncu potovanja  ostanejo na destinaciji in podaljšajo bivanje tako, 
da hkrati dodatno koristijo še dopust oziroma počitnice. 

Po koncu dopusta oziroma počitnic organiziramo transfer do letališča in 
poskrbimo za vrnitev domov. V času dopusta oziroma počitnic lahko brez vseh 
provizij najamete avtomobil ali izbirate med aktivnostmi aktivnega dopusta 
v organizaciji naših partnerjev. Izbira paketa “Potovanje & Dopust” je, zaradi 
organizacije termina povratnega leta, transferjev in hotelskih kapacitet, 
priporočena že ob prijavi na osnovno potovanje. Kasnejše prijave za paket 
“Potovanje & Dopust” so možne le ob prostih namestitvenih kapacitetah in 
sedežih za povratni let po končanem potovanju. Bistveni prednosti takšnega 
paketa sta prihranek pri času in prevoznih stroških, ki bi jih sicer porabili za 
odhod na ločen dopust. 

“Potovanje & Dopust” v 8 
dnevnem programu potovanja

SLO Tours ves čas razvija nove in napredne 
pristope pri pripravi popotovanj. Naši avtorski 
programi so prepoznavi po transparentnosti, 
bogati vsebini brez doplačil in skritih stroškov. 
Popotniki kot dodatno prednost izpostavljajo 
sproščenost, ker pri pripravi programa še zelo 
pazimo, da ni nobenega hitenja iz ene na drugo 
destinacijo. Ob pripravi programa poskrbimo, 
da imamo dovolj časa za oglede, kulinariko, 
samostojne oglede, druženje in nenazadnje 
počitek. Kot ena od novosti v naši ponudbi 
posameznih potovanj je paket “Potovanje & 
Dopust”, ki združuje potovanje in v nadaljevanju 
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LOKALNI 
FENOMENI

Običaji in izročila

Nekoč je bila črnogorska narodna noša pravi statusni simbol. Danes velja za del 
črnogorske nacionalne identitete in kulturne dediščine, na katero so Črnogorci 
resnično ponosni. Črnogorska narodna noša je elegantnega kroja, narejena 
iz najkakovostnejših tkanin, z bogatim zlatim vezenjem. Šteje med najdražje 
narodne noše na svetu, kljub prepovedi kralja so Črnogorci z njo odhajali v bitke.

V odmaknjenih območjih Balkana, se je v času srednjega veka oblikoval neobičajen 
običaj, ki je značilen za Črno goro in Albanijo - Virgine. Običajno se je to zgodilo, ko 
je umrla moška glava družine brez moškega naslednika. Na to so vplivale vojne 
in več stoletna mobilizacija moških. Virgina je živela v celibatu in prevzela moške 
navade. Stana Cerović, zadnja črnogorska virgina je umrla leta 2016. 

Kralj Nikola I. je v vojnah s Turki leta 1878 izboril Črni gori neodvisnost. Dobljene 
bitke so izkazovale genialnost vojskovodij, ki so zmagovali v bitkah proti 
močnejšem nasprotniku pogosto ob minimalnih izgubah. Kralj Nikola I. je imel 
kar 12 otrok, številne hčerke so se poročile po evropskih dvorih vse od Rusije, 
Srbije, Prusije do Italije.., zato je bil njegov vzdevek "Tast Evrope". 

G U S L E

Spopad kot epska bajkaNarodna noša - Ponos Črnogorcev

Virgine - "Črnogorske Amazonke"

Kralj Nikola I. - Tast Evrope

Gusle so ljudski instrument, enostavne izdelave 
z eno struno, ki je bila tradicionalno iz 30 spetih 
konjskih dlak. Naziv je izpeljan iz stare slovanske 
besede, ki pomeni žica. Prve omembe tega 
instrumenta izhajajo iz prve polovice 7. stoletja. 
Na guslah najdemo običajno motive orla, pa tudi 
lik vladike Petra Petroviča Njegoša. 

Gusle so bile spremljevalni instrument različnih 
epskih pesmi in čuvaj ljudskega izročila o 
pomembnih dogodkih, še zlasti zmagoslavnih 
bitkah s Turki. V kolikor je bilo besedilo ustrezalo 
resnici je guslar od poslušalcev prejel aplavz, v 
nasprotnem primeru negodovanje.

Med črnogorskimi vojnimi heroji je zanesljivo Lekso Saičić, 
legenda že za časa življenja. Bil je spreten mečevalec in 
prostovoljec v Rusko - Japonski vojni. Ko je leta 1905 japonski 
poveljnik izzval rusko stran v dvoboj z njihovim nikoli premaganim 
samurajem. Javil se je Lekso, ki se je spopadel s samurajem 
na nikogaršnji zemlji. Očividci so zapisali, da je bila bitka na 
meji epa. Kljub poškodbam je Lekso v odločilnem trenutku 
pokazal več spretnosti in s sabljo ubil samuraja. Odlikovan je bil 
z najvišjimi ruskimi priznanji za hrabrost in doživljenjsko rento.  
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Njeno vodenje izraža strast 
in ljubezen do domovine...

Črna gora skozi oči
priljubljene lokalne
vodnice...

                               Sanja Mitrović

Dodatni unikatni izleti

Za vas smo pripravili tematska paketa 
dodatnih izletov za tiste udeležence, 
ki bi želeli v času dopusta spoznati 
še več Črne gore. 

Tovrstni se bodo izvedli z mini 
busom, kar nam bo omogočilo 
ekskluzivnost in dostop do tistih, 
destinacij, ki niso dostopne z avto-
busom. Dodatni izleti so, kar želimo 
posebej poudariti, cenovno dostopni, 
odvisno od paketa so celodnevni ali 
poldnevni. Oba programa dodatnih 
izletov sta vodena z odlično lokalno 
vodnico, ki nam bo odprla številna 
vrata in približala lokalne zgodbe. V 
primeru, da samostojno raziskovati 
uredimo ugoden najem avtomobila 
in nasvete naše lokalne vodnice. Ob 
interesu potnikov, se bo izvedel tudi 
izlet v narodni park Prokletije. 

Ogledali si bomo Reko Črnojeviča, 
ki je zgodovinska prestolnica polna 
zgodovinskih zgradb iz obdobja 
Ivana Crnojeviča in je bila v 19. in 
20. stoletju pomembno pristanišče 
in trgovska pot. Tukaj je delovala 
tudi tiskarna, kjer se je natisnila prva 
knjiga na slovanskem jeziku že leta 
1493, kar je za lažjo predstavo 57 let 
pred Trubarjevim Katekizmom. 

Na poti si bomo ogledali "Pavlovo 
strano", kjer reka Crnojeviča ob gori 
naredi polkrožni ovinek in je zelo 
pogost motiv na fotografijah Črne 
gore. V bližini Cetinja si bomo 
ogledali še Lipsko jamo dolžine 2.5 
kilometra, ki na 400 do 500 metrov 
obiskovalcem nudi izjemno doživetje 
kraškega sveta. Izlet bomo zaključili s 
tradicionalnim kosilom na poti. 

Ogledali si bomo mesti Bar in Ulcinj, 
ki sta obmorski mesti na jugu države. 
V Baru se bomo "pogovorili" z več kot 
2.000 let, še vedno rodno Staro oljko, 
ki nam bo zaupala zgodbe viharne 
zgodovine. Sprehodili se bomo mimo 
impozantnega hrama, mošeje in se 
skozi ozke ulice povzpeli do Starega 
bara in spoznali zgodovino zapisano 
na tem mestu. 

Pot bomo nadaljevali do Ulcinja, ki 
je v srednjem veku veljal za mesto 
gusarjev in trgovine s sužnji, ki je 
segala od Dubrovnika do daljne 
Afrike. Ali je bil med zajetimi sužnji 
tudi pisatelj Miguel de Cervantes? 
Vse to boste izvedeli skozi zanimivo 
vodenje po mestu. Po ogledu Ulcinja 
si bomo privoščili kopanje na plaži 
in kosilo. 
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ULCINJ 
MESTO 
PLAŽ IN 
GUSARJEV

Ulcinjski pirati so več kot 200 let obvladovali 
Jadransko morje in napadali ladje po italijanski 
in dalmatinski obali.
 
Za spretne ulcinjske pirate ni bilo pomembno le 
premoženje, temveč tudi ljudje, ki so tako postali 
predmet trgovanja in izkoriščanja. Za ulcinjske 
gusarje je štelo le to, da so lahko sorodniki plačali 
odkupnino. Zelo pogosta tarča zelo spretnih 
gusarjev so bili bogati Dubrovčani, zato nič čudno, 
da je leta 1668 vlada Dubrovniške republike pisala 
Osmanskem imperiju: "Če jih ne ustavimo, bomo 
na koncu vsi postali sužnji ulcinjskih piratov".  
 
Zgodba o skrivnostnem sužnju v Ulcinju, še danes 
buri domišljijo tako domačinov kot obiskovalcev. 
Miguela de Cervantesa so leta 1575 ujeli pirati 
in ga prodali kot sužnja. Viri v Ulcinju navajajo 
čudnega tujca z imenom Servet (Cervet), ki je 
imel po priporočilu Španskega kralja nekaj več 
svobode, da se je lahko tudi sprehajal po mestu. 
Ali je naključje, da je Cervantes v znanem romanu 
"Don Kihot" žensko figuro poimenoval Dulsineja, 
takratno italijansko poimenovanje Ulcinja pa je 
bilo Dulcigno (Cita di Dolcinio)?

V Ulcinju lahko še danes najdemo številne dokaze 
o trgovini s sužnji. Na sliki zapor za sužnje. 

Turistična sezona v Ulcinju se odvija v 
letni sezoni. Atraktivne plaže kot sta Velika 
plaža, Ada Bojana in hotel Mediteran sta 
bila po oceni New York Times uvrščena med 
najboljših 31 turističnih mest v letu 2010.  
 
Na Ulcinjski rivieri dolžine 32 kilometrov so 
številni zalivi, največ turistov obišče Veliko 
plažo, ki je 12 kilometer dolg odsek peščene 
plaže, ki je hkrati tudi najdaljša plaža na 
črnogorski obali. Zaradi ugodnih lokalnih 
klimatskih pogojev je Ulcinj idealno mesto 
za ljubitelje zračnih adrenalinskih športov.  
 
Med nudisti je priljubljena nudistična plaža 
na otoku Adi Bojani s hotelom in vso drugo 
infrastrukturo. 

Ada Bojana, peščeni otok v Črni gori na 
izlivu reke Bojane v Jadransko morje. 
V bližini albanske meje med dvema 
krakoma reke Bojane leži 4,9 km² velik 
rečni otok Ada Bojana, ki je nastal sredi 
19. stoletja, ko je tu na plitvini nasedla 
ladja Merito iz Trogira.

Zgodovina Ulcinja
Mesto je bilo že poseljeno v 
bronasti dobi o čemer pričajo 
številne izkopanine in Ilirski 
grobovi najdeni v bližini mesta. 
Ulcinj je delil usodo ostalih 
mest na tem območju in pogos-
to menjavo različnih civilizacij 

vse od Rimskega imperija, 
Nemanjičev, Beneške republike, 
Turkov... Občasno je imel Ulcinj  
status mesta s posebnimi 
mestnimi privilegiji. Tri leta po 
Berlinskem kongresu, in sicer 
1880, je bil priključen Črni gori. 

Spoznajte Bar in Ulcinj skozi odlično 

tematsko vodenje naše lokalne 

vodnice. Ste vedeli, da je Ulcinj veljal 

za “mesto gusarjev” kjer je do 1815 

leta cvetela trgovina s sužnji, ki je 

segala vse do severne Afrike?

Pot
ova

nja
 s 

San
jo



2322

BAR - ZGODBE
STARE OLJKE

Mesto Bar lahko označimo za kraj utrinkov 
številnih kultur in civilizacij, ki so tukaj ob vsaki 
okupaciji pustile svoje sledi. Je mesto številnih 
kontrastov, saj se na kratki razdalji nahajajo 
pravoslavni hram, katoliška cerkev in mošeja, 
ki simbolizirajo tudi vsakodnevno življenje v 
človeški toleranci, ki je za to mesto prepoznavna.

Bar je pomembno pristanišče, ki je bilo leta 1976 
povezano s progo Beograd-Bar. Čeprav je prva 
funkcija te proge transport blaga, je vožnja skozi 
kanjon Morače med Podgorico in Kolašinom po 
članku National geographica ena najbolj privlačnih 
in vznemirljivih doživetij v Evropi. Impresivni so 
tudi podatki o progi Beograd - Bar. Na progi je kar 
254 tunelov v skupni dolžini 144,4 kilometra (24% 
celotne proge), najdaljši tunel meri 6.170 metrov.  
 
Stari Bar je opuščeno naselje v bližini Bara, ki s 
svojo specifično atmosfero, arhitekturo in lokalno 
vegetacijo priča zgodbe številnih zavojevalcev. 

Ker se podoba Starega Bara, ki je bil delno 
porušen v času vojn, ne spreminja že nekaj 
stoletij mu pravijo tudi "Pompeji Jadrana".                                                 

Staro oljko razvrščajo kot eno najstarejših na svetu. 
Njena starost je ocenjena na več kot 2.000 let.

Turizem  v Baru ni poglavitna dejavnost, saj 
je istoimenska luka glavni motor razvoja v 
tem mestu. Kljub temu prihajajo v mesto 
turisti na oglede Stare oljke in Starega 
Bara, verskih objektov, živopisnih ulic... Plaž 
namenjenim turistom v samem mestu Bar 
ne bomo našli, saj so se plaže "umikale" 
širitvi luke. 

Pa vendarle bomo v bližini Bara našli številne 
plaže, uvale, klife..., ki privabljajo turiste. 
Med njimi so znane plaže ob Sutomoru, 
Veliki pesek. Najatraktivnejša je Kraljičina 
plaža tik ob meji z Budvo do katere je možen 
dostop izključno s čolnom. 

V mestu nas presenetijo kontrasti širokih 

avenij in ozkih orientalskih ulic. 

Zgodovina Bara
O zgodovini Bara je zelo malo 
zanesljivih podatkov. Glede na 
več kot 2.000 let staro oljko 
sklepamo, da je bilo to območje 
poseljeno že v času grške 
kulture. Prve omembe mesta 
segajo  v 10. stoletje, v ta čas 

lahko umeščamo tudi nekatere 
najstarejše stavbe. 

Mesto so razdejale številne 
bitke, zadnja večja je bila leta 
1878, ko so Črnogorci osvo-
bodili mesto. Stara oljka je simbol mesta, njeno 

starost ocenjujejo celo na 2.440 let. 
Oljko naj bi zasadil nek Grk. 

Čeprav je oljko dvakrat zajel požar, 
se je vedno znova "okrevala" in je 
še vedno rodna. Iz njenih plodov 
izdelujejo posebno polnjenje 
namenjeno protokolu. 

Oljka je našla tudi mesto v legendah 
in ljudskih običajih domačinov. 
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STARA PRESTOLNICA

CETINJE  
ZIBELKA
ČRNE GORE...
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CETINJE &
SVETA GORA

Cetinje in sveta gora Lovčen imata v črnogorski 
zgodovini in nacionalnem ponosu močan 
simboličen pomen. Zaradi težko dostopnega 
terena so tukaj stoletja branili in ohranjali svojo 
svobodo in neodvisnost v boju zoper Otomanski 
imperij. V neprestanih bitkah zoper močnejše 
nasprotnike so ohranjali jezik, kulturo in tradicijo, 
zato tudi tako močna povezanost in identifikacija 
z Lovčenom. 

Mesto Cetinje je bilo do konca druge svetovne 
vojne Črnogorska prestolnica, zaradi omejenih 
mostov širjenja mesta in boljše geografske lege 
je nova prestolnica postala Podgorica. Cetinje 
so obdržale simbolični sedež državnih institucij.  
Mesto na vsakem koraku priča zgodbe boju za 
neodvisnost in ohranitev nacionalne, pa tudi 
verske identitete.

Tukaj si lahko ogledamo Dvorec Kralja Nikole 
I. z razkošjem tistega časa, številne muzeje od 
Biljardnice do Nacionalnega muzeja Črne gore. 
Posebnost Cetinj so ambasade v arhitekturnem 
stilu gostujočih držav. Cetinje so bile tudi sedež 
cerkve in samostana s tremi relikvijami.

Bernard Shaw, irski pisatelj je Lovčen in okolico primerjal s prihodom 
na drug planet, Luno. Zato za Črno goro pravijo, da je "Kamnito morje".

Mavzolej je presežek arhitekturnih in 
umetniških tistega časa. Od  4 tone  
težkega studenca, mogočnega stebrišča 
z visokima kipoma iz črnega marmorja v 
samem centralnem delu. Kipa Črnogork 
v narodni noši sta višine 4,5 m in tehtata 
po 8 ton. Kapela iz zelenega marmorja in 
s kipom Njegoša je najimpozantnejši del 
mavzoleja. Ima šest bočnih in eno centralno 
nišo, na stropu višine 9 m pa se razprostira 
mozaik z 200.000 pozlačenimi ploščicami. 
Njegoševa granitna figura je težka 28 ton 
in visoka 3,74 m. Do vrha mavzoleja vodi 
461 stopnic. 

Lovčen ni samo gora, je ponos in spomin 
na težko obdobje boja za samostojnost.

Zgodovina Mavzoleja
Ob smrti Njeguša niso odnesli na Lovčen, temveč so ga sprva hranili v 
Cetinjskem samostanu, saj so se bali, da bi ga lahko skrunili. Štiri leta po 
smrti so ga prenesli na kapelo na Jezerskem vrhu, ki je bil večkrat tarča 
napadov Turkov in kasneje tudi Avstro Ogrske, ki je to mesto obstreljevala 
s topovi iz Kotorja in cerkvico zravnala z zemljo. Po prvi svetovni vojni je 
bila obnovljena. Današnjo podobo je dobila leta 1974, po idejni zasnovi 
Ivana Meštroviča. 

Črnogorci ob Švicarjih slovijo kot najbolj 
učinkoviti vojaki na svetu. Cenijo se 
etični ideali,  spoštuje hrabrost, dana 
beseda in prevzeta obljuba - zaveza 
(amanet). 

Taktika Črnogorcev ob poznavanju 
terena je bila gverila s silovitimi juriši. 
Uporabljali so puške, sablje, kasneje tudi 
topove. V bitki pri Vučjem dolu, se je 
leta 1876 spopadlo 14.000 Črnogorcev 
in 45.000 Turkov. S taktiko so gladko 
zmagali Črnogorci. V bitki je padlo le 
72 Črnogorcev in okoli 4.000 Turkov. 
Črnogorci imajo največ zaplenjenih 
zastav iz bitk na svetu. 
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Dobrega pol stoletja družba Plantaže iz Podgorice 
nadaljuje tradicijo vinogradništva v Črni gori. 

Družba ima v upravljanju v Evropi največji, 2.300 
hektarjev velik vinograd v enem kosu. Tukaj se 
pridela neverjetnih 22 tisoč ton grozdja. 

Njihova vina so osvojila več kot 800 nagrad in 
priznanj. Med njimi so tudi priznanje zlati Decanter 
in Mundis leta 2019. Med različnimi vrstami vin 
je najbolj prepoznaven Črnogorski Vranac in 
Vranac Pro Corde, ki ga zaradi zdravilnih učinkov 
priporočajo za osebe s težavami srčnega obtoka. 
 
Obisk njihove vinske kleti Šipčanik je doživetje 
samo po sebi. Nekdanje podzemno skladišče 
Jugoslovanske ljudske armade je preurejeno v 
impresivni degustacijski prostor, ki hkrati služi tudi 
staranju več kot 2 milijona litrov vina. 
 
Degustacijska klet Šipčanik velikosti preko 7.000 
m2 s stalno temperaturo med 17 in 19 stopinjami, 
se nahaja približno 30 metrov pod zemljo in je v 
obliki 356 metrskega tunela širine 13 in višine 7 
metrov. 

Pogled na del vinograda Plantaže, ki mu specifiko 
daje klima in število sončnih dni v letu. 

Njeguški pršut - ambasador kulinarike
Njeguški pršut je mesna posebnost 
črnogorske kuhinje, ki je pod zaščito 
države. Njeguški pršut je ena izmed 
tistih vrst hrane, katerih priprava in 
kakovost sta v veliki meri odvisni od 
podnebja. 

Za Črnogorce je Njeguški pršut več 
kot poslastica in je bolj v skladu z 
načinom življenja. Njeguški pršut 
je del črnogorske tradicije že zelo 
dolgo in zato neločljiv del njihovega 
načina življenja. To je posebnost, ki 
jo ponujajo gostom kot največji znak 
gostoljubja in spoštovanja.

Največja potrditev okusa in kakovosti 
njeguškega pršuta je iskreno zado-
voljstvo in uživanje, ki se pojavi pri 
vseh, ki poskusijo to specialiteto.

Njeguški pršut lahko opišemo kot 
kombinacijo neverjetne temne barve 
svinjine in intenzivnega okusa, zaradi 
česar se počutite, kot da ste resnično 
okusili razkošje. Razlika je v tem, da je 

"razkošje" v tem primeru produkt na 
videz preprostega postopka, ki spet 
zahteva spretnost in ki ima pogosto 
najboljši okus v podeželskih razmerah 
svojega izvora. Razlog, zakaj nihče 
ne more ostati ravnodušen do okusa 
pršuta, je, ker je izdelan v sušilnikih iz 
lokalno obdelanega kamna, z metrsko 
debelimi stenami, kar vsekakor pusti 
pečat na polnosti okusa in kakovosti 
samega mesa. 

To je edini način za pripravo pristnega 
njeguškega pršuta. Postopek priprave 
pršuta vključuje tudi uporabo posebne 
soli iz Ulcinja, pa tudi bukovega lesa. 
Meso se čez dan meso kadi pri nizki 
temperaturi, nato pa ponoči posuši, 
kar traja 2 tedna. Petnajsti dan meso 
operemo in stisnemo z vodnimi balo-
ni, nato pa ostane tako, kar še vedno 
pomeni vsakodnevno preverjanje.

V I N O  & 
P R Š U T
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PARTNERJA SLO TOURS

DMC

Explorer Adventure
www.explorer.co.me

DMC

Travel Experience & Event Concept

www.explorerdmc.me

Naš lokalni partner Explorer je specializiran za celovito, zanesljivo in kvalitetno izvedbo aktivnega turizma.  Kreativna 
ekipa z 80 zaposlenimi strokovnjaki, več kot 15 letnimi izkušnjami, vrhunsko opremo in najvišjimi odličji, je garancija, 
da boste deležni vrhunskih storitev. Kot odgovoren organizator za vas izbiramo le najboljše. 

O našem in vašem partnerju

Podjetje s sedežem in poslovalnicami v Kolašinu, Podgorici 
in Budvi tudi lokacijsko pokriva celotno Črno goro in je 
vedno na voljo, da svojim partnerjem nudi vso podporo. 
So lastniki in upravljalci pustolovskega parka v Podgor-
ici, Kolašinu in Ivanovih Koritih. Upravljajo restavracije z 
nacionalno kuhinjo na najbolj prestižnih lokacijah ob Črnem 
jezeru, Biogradskem jezeru in vrhu hriba Gorica v Podgorici, 
ki so tudi vključene v naš program potovanja. 

Letošnje leto vrata odpira nov Eco lodge hotel "Radovan 
Luka 4*" v kanjonu in neposredni bližini reke Tare. 

Njihova vrhunska oprema zagotavlja maksimalno varnost 
in užitek ne glede na vašo izbiro aktivnosti. Jeep ture, quad 
ture, rafting, kajakaštvo, soteskanje, kolesarske ture, lov in 
ribolov, potapljanje, pohodništvo in pohodništvo, kampiran-
je, vodni skuterji, jahte in drugi čolni, jadralno padalstvo, 
jahanje ture, helikopterske ture, ture z motornimi sanmi, 
sprehodi s krpljami, brezplačno smučanje in deskanje na 
snegu ter nordijsko / turno smučanje, so samo nekatere 
njihove storitve. Našim popotnikom bodo organizirali tudi 
najem avtomobilov v primeru, da bi si v času dopusta 
zaželeli dan preživeti po svoje. 

EXPLORER
DOŽIVETJA

CAFE BAR
što činiš uživaj u prirodiuživaj u prirodi

montenegro

uup

HOTEL
Porto Tara

CRNO JEZERO
nacionalni restoran
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A K T I V N I  P O L E T N I

DOPUST

Kanjonin - 
soteskanje

Potapljaštvo in 
ribolov

Jahalne ture po 
peščeni obali

Hiking ture 
hribi - gore

Jahalne ture na 
podeželju

Buggy safari po 
brezpotjih

Jadranje in 
najem čolnov

Adrenalinski 
ski jet

ATV offroad  

Jeep  safari

Rafting Tara

Kolesarjenje
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RAFTING (PORTO) TARA
Doživite edinstveno adrenalinsko eno ali dvodnevno rafting izkušnjo v kanjonu reke Tare z možnostjo nočitve v novem 
Eco lodge hotelu "Porto Tara" 4*. Privoščite si edinstveno avanturo v osrčju nacionalnega parka Durmitor. Udeležencem 
popotovanja "Črnogorski venec" smo omogočili izbiro raftinga na Tari namesto ogleda Črnega jezera. 

Reka Tara z dolžino 149 kilometrov in globino kanjona do 1.300 
metrov velja za biser in najgloblji kanjon v Evropi in drugi kanjon po 
globini na svetu. Ne glede na vse te številke, je reka Tara edinstveno 
doživetje, ki vas ne bo pustil ravnodušne. 

Umeščena je v slikovito naravo okoliškega pragozda in pod vznožje 
Durmitora. Zelena in bistra reka Tara ima oznako "A" kategorije in je 
pitna skozi cel tok. Zato je reka Tara dobila vzdevek "Solza Evrope". 

Kanjon reke Tare

Rafting avantura poteka na najbolj razburljivem 
odseku reke Tare, ki spada v nacionalni park 
Durmitor. Odsek je znan po svoji raznolikosti 
naravnih kaskad in brzic. 

Na dolžini približno 45 km se izmenjuje več 
kot 20 različnih kaskad, katerih značilnosti so 
odvisne od letnega časa in vodostaja reke. 
Vsaka rafting tura je popolnoma edinstvena 
izkušnja zaradi sprememb, ki se zgodijo na vodi 
in v naravi, kar daje raftingu na Tari edinstveno  
in nikoli izpeto zgodbo.  

Ponudba raftinga na Tari je možna v 14, 18 ali 45 
kilometerski izvedbi. Najdaljši, kar 85 kilometrski 
rafting  se izvaja v dvodnevni izvedbi in vključuje 
nočitev v hotelu Porto Tara. Rafting z nočitvijo je 
možen tudi ob krajši enodnevni izvedbi. 

O raftingu na Tari

Nov hotel Potrto Tara boste vzljubili že na 
prvi pogled. Leži na dnu kanjona, ob vznožju 
Durmitorja neposredno ob reki Tari. Ob 
strogih ekoloških kriterijih materialov je 
hotel postal del zelene okolice. Hotel je bil 
grajen na mestu in po kriterijih prej stoječega 
objekta, ki je bil protokolarne narave in so 
ga obiskovali najpomembnejši svetovni 
predstavniki. 

Hotel je odmaknjen v mirni ambient zelene 
atmosfere nedotaknjene narave, ki vam bo 
napolnila baterije do konca. Hotel je visoke 
kategorije 4*, razpolaga s 44 posteljami v 
22 vrhunsko opremljenih sobah z ločenimi 
kopalnicami. Restavracija razpolaga s 26 
sedeži v notranjosti in kar 180 sedeži na 
pokriti terasi ob hotelu in reki Tari. Kuhinja 
hotela pripravlja nacionalne mojstrovine 
na bazi organske hrane, ki bodo šle v tek 
z domačimi vini. Hotel je odlično izhodišče 
tudi za jeep safari, kolesarje, in druge, tudi 
adrenalinske aktivnosti v naravi. 

Porto Tara

Hotel “Porto Tara” je 100% 
doživetje narodnega parka

T A R E

HOTEL
Porto Tara

Doživetje 100% raftinga na Tari
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NAMESTITVE
Namestitve ne pomenijo zgolj udobnega bivanja, optimalne izvedbe potovanja, temveč tudi izkazujejo spoštovanje 
do popotnikov. So del transparentnosti ponudb, katerih vsebino in kvaliteto lahko popotniki preverijo pred odhodom 

Namestitve so sestavni del naših programov in se izbirajo glede na njihovo funkcionalnost, 
urejenost in udobje, ki ga nudijo popotniku. Pomemben dejavnik pri večdnevnih 
potovanjih je tudi lokacija namestitve, ki skrajša čas potovanj po destinaciji. Pri potovanju 
Črnogorski venec smo iskali ravnovesje med vsemi temi dejavniki in načelu, da se tekom 
potovanja maksimalno izogiba menjavi hotelov, zato smo izbrali le dva hotela, enega v 
notranjosti, drugega na obali. Razlog takšne izbire je zmanjšanje časovnih izgub zaradi 
vsakodnevne prijave in odjave iz hotela, drugi razlog je, da se popotniki udobneje počutijo 
in "udomačijo" v hotelu, kjer bivajo več dni zapored. 

Koncept namestitev

Naše namestitve so praviloma uvrščene 
v kategorijo 4* ali več (4* superior ali 5*), 
namestitve kategorije 3* so le v primeru, da 
višja kategorija ni na razpolago, da naročnik to 
izrecno želi ali da gre za preverjene namestitve, 
kjer urejenost, komfort bivanja, kulinarika, pa 
tudi lokacija upravičijo izbiro. 

Kvaliteti prednost

Ker izbiro namestitev izvajamo po sistemu 
predrezervacij, popotniki že v ponudbi, v 
vsakem primeru pa pred odhodom vedo 
katere namestitve so izbrane in so del 
ponudbe. Zato se izogibamo navajanju 
"eden od hotelov" zato, da lahko popotniki 
sami preverijo kakovost izbire. V času 
programa potovanja "Črnogorski venec" so 
predvideni hoteli kategorije 4* v notranjosti 
države in na obali. 

V primeru dopusta bodo lahko popotniki 
izbirali med nastanitvami glede na vrsto 
(hotel, apartma, bungalov...) in tudi glede na 
kategorije od 3* do 5*. Sledili smo različnim 
navadam dopustnikov, ki jim ustrezajo 
različni tipi in kategorije namestitev. 

V smislu ponudb namestitev se pred 
pričetkom vsake sezone izvedejo pogajanja 
z izbranimi hoteli. V vsakem primeru pa bo 
popotnikom znana pred odhodom. 

Pregledno

Z izbiro namestitve se kaže
spoštovanje do popotnika

Izbira namestitev v Črni gori
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E K S K L U Z I V N A
Z G O D B A

ZELENA
Eden najlepših krajev, ki jih lahko obiščete v Črni 
gori, je Narodni park Biogradska Gora z jezerom. 
Je eden najbolj ohranjenih gozdov in narodnih 
parkov v južni Evropi. Nahaja se na gori Bjelasica, 
v osrednjem delu Črne gore, na območju občine 
Kolašin. Obdan je z mesti Mojkovac in Berane, 
nahaja pa se med rekama Taro in Limom. 
 
Biogradsko goro smo izbrali zato, ker na enem mestu 
združuje edinstven pragozd, sprehajalne poti jezero 
in restavracijo s slikovitim pogledom na jezero. 
 
Biogradska Gora je kraj, kjer si bomo vzeli dovolj 
časa za sprehod, sprostitev v neokrnjeni naravi, si 
privoščili odlično kosilo. V kolikor si boste zaželeli, 
pa se lahko popeljete z lesenim čolnom na vesla po 
jezeru in uživate trenutke v popolni tišini. Leseni čolni 
so del Slovenije na tem mestu, saj so jih prinesli od 
pletnarjev iz Bleda.  
                     
Obisk Biogradske gore bo navdušil ljubitelje narave. 
Tukaj uspeva okoli 2.000 različnih rastlin, 86 različnih 
vrst dreves in grmičevja. Vsekakor bo vse navdušilo 
in pritegnilo posedanje na terasi lokala sredi gozda 
s pogledom na jezero v neposredni bližini.

Za ustanovitelja nacionalnega parka velja knez 
Nikola, ki je prepovedal vsako sečo dreves. 

Zelena zakladnica 
Narodni park Biogradska Gora se nahaja 
v severovzhodnem delu Črne gore, med 
rekama Taro in Limom, v srednjem delu 
planine Bjelasica. 

Je prvi narodni park v Črni gori, odprt leta 
1952, in se razprostira na površini 5650 
hektarjev. Zaščita tega edinstvenega 
naravnega območja se je začela leta 1878 
z vztrajanjem kralja Nikole Petrovića, da to 
območje ohrani, da ga bodo lahko uživale 
prihodnje generacije. Biogradska Gora 
je eden od zadnjih tovrstnih pragozdov v 
Evropi. 

Na Biogradsko goro pridemo tako, da po 
približno 15 kilometrih vožnje iz Kolašina 
proti Mojkovcu zavijemo na desno.  

Gozdovi Biogradske gore so bogati z vodo 
in sprehajalcem ob pomirjajoči lepoti 
nudijo sprostitev in pomiritev. Na območju 
celotnega parka je pomirjujoča mikroklima, 
ki blagodejno vpliva na dihalne poti. 

Biogradsko jezero je obdano z gozdom, ki 
je eden izmed treh najbolj znanih deževnih 
gozdov v Evropi. Obiskovalcem omogoča 
uživanje v čudoviti pokrajini, fotografiranje 
in počitek v odtenkih tristo let starega 
pragozda. Svoj čar dodajo še hitri potoki, 
zeleni pašniki in jezera v katerih odseva 
gozd. 

Zato je posebno doživetje sprehod okoli 
jezera po potki, kjer bomo lahko  opazovali 
bujno rastje in številne drevesne vrste stare 
tudi več kot pol tisočletja. 

Tukaj sta svoje zavetje in mir našla tudi 
filmska zvezdnika Harrison Ford in Sophia 
Loren, ki sta bila obiskovalca Črne gore. 

Harrison Ford je namreč v bližini, na 
mostu Đurđevića Tara in Črnem jezeru 
na Durmitorju posnel film "Force 10 from 
Navarone". Obiskovalci Biogradske gore so 
ga večkrat videli, ko se je pokril s kapo in s 
kolesom sproščal ob jezeru. 
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UNESCO
DEDIŠČINA

KOTOR Tako kot v drugih balkanskih državah je zgodovina 
Črne gore istočasno burna in izjemna.  Nič drugačna 
zgodovina se ni pisala v Kotoru. Številni dogodki, ki 
so se zgodili pred stoletji, so pustili svoj pečat na 
arhitekturi, običajih, ljudeh in številnih drugih mestih.
 
V Kotorju se skozi stoletja ohranja zgodba o velikih 
imperijih, kot sta Rim in Bizanc. Obzidje, ki je obdajalo 
staro mestno jedro Kotorja je najslavnejši del Kotorja 
od srednjeveške dobe, ki je v naslednjem obdobju do 
neke mere določil njegovo usodo.
 
Zato ni presenetljivo, da mesto Kotor priča zgodbe, 
neodkrite skrivnosti, ki jih bo z nami delila Sanja, ki je 
večkrat šla po teh ulicah, navdihnjena z legendami in 
ljudskimi zgodbami. 

V staro mestno jedro Kotorja lahko vstopite skozi 
tri mestna vrata. Glavna vrata "Sea Gate", obdana z 
masivnimi kamnitimi bloki in stebri, so bila zgrajena 
v 16. stoletju pod beneško vlado v renesančnem in 
baročnem slogu. 

Ko bomo vstopali v staro mestno jedro Kotorja skozi ta 
vrata, bomo pozorni na krilatega leva Svetega Marka, 
simbol Benetk, ki je opazno prikazan na stenah tukaj 
in na več mestih po mestu.

Mestne ulice Kotorja so prava paša za oči, na 
fotografiji katedrala Svetega Tripuna. 

Zgodovina Kotora
Kotor je kot mesto prvič omenjeno, ko 
so ga Rimljani po izgonu Ostrogotov 
poimenovali Acruvium. Mesto se prvič 
omenja leta 168 pred našim štetjem in 
je bilo del takratne rimske provincije 
Dalmacije. 

Kultura mesta se je razvijala pod vplivom 
številnih osvajalcev, ki so Kotor zavzeli 
v svojih osvajalskih pohodih, na primer 
Iliri, Benečani, Avstrijci, Francozi ... 

Iliri so vladali mestu med 3. in 2. 
stoletjem pred našim štetjem. Po drugi 
strani pa Rimljani veljajo za ustanovitelje 
Kotorja, ki je ostal pod njihovo vladavino 
do razpada Rimskega cesarstva. V 10. 
stoletju je bilo mesto Kotor avtonomno 
mesto, ki ga je pod imenom Dekaderon 
vodil Bizanc. Od 1186 do 1371 je bilo 
svobodno mesto srednjeveške Srbije. 
Nato je bila za krajši čas beneška in 
madžarska, neodvisna republika od 
1395 do 1420, nato pa še beneška 

do leta 1797. Toda ne mislite, da je to 
konec težkih časov tega mesta.

Leta 1806 so Rusi mesto upravljali samo 
eno leto. Do leta 1814 ga je zasedla 
Francija, medtem pa je mesto občasno 
utrpelo škodo zaradi turških napadov 
in potresov. 

Prevlada Avstrijcev nad mestom Kotor 
je trajala do leta 1918, ko so se slovan-
ski mornarji borili proti avstro-ogrski 
mornarici. Mesto je bilo vključeno v 
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Kasneje je bil Kotor del Jugoslavije, 
Srbije in Črne gore in nazadnje Črne 
gore ob osamosvojitvi leta 2006.  

Cerkve, katedrale, palače, muzeji in 
drugi kulturni spomeniki, ki jih najdete 
v starem mestnem jedru Kotorja, so del 
preteklosti, ki smo jo na kratko opisali v 
zgodovinskem pregledu. 
Kot smo že povedali, ima Črna gora 

pisano poreklo in to lahko jasno vidite 
v vseh delih te čudovite države. Odličen 
način za odkrivanje starega mestnega 
jedra Kotorja je tavanje brez zemljevida, 
saj vas za vsakim vogalom čaka novo 
presenečenje in neodkrite skrivnosti.
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HEROJ
P-821
Pod palubo Heroja

Podmornica Heroj razvrščamo v 
razred podmornic na dizel – električni 
pogon in je bila izdelana leta 1968 v 
ladjedelnici Brodosplit za potrebe 
takratne Jugoslovanske vojne 
mornarice. 

Čeprav so podmornice bile pretežno 
namenjene za patruljiranje oziroma 
izvidniško obveščevalne naloge, se je 
lahko podmornica uporabila tudi za 
polaganje morskih min. Podmornice so 
se uporabljale do konca devetdesetih 

let prejšnjega stoletja, zadnja se je 
“upokojila” leta 2005. 

Omeniti je potrebno, da je bilo v tistih 
časih malo držav na svetu, ki so lahko 
samostojno oblikovale, projektirale in 
izgradile podmornice tega ranga. 

Podmornica Heroj je merila nekaj več 
kot 50 metrov v dolžino, premer trupa 
je znašal dobrih šest metrov in pol. 
Izpodriv podmornice je bil 705 ton 
ob potopljeni podmornici oziroma na 

površju 614 ton. Podmornica Heroj 
je lahko plula z nekaj manj kot 30, 
na površju pa okoli 18 kilometrov na 
uro. S podmornico je upravljala do 55 
članska posadka, vendar je v praksi 
s podmornico upravljala približno 30 
članska posadka. 

Podmornica Heroj se je lahko 
potopila do 210 metrov, kar je povsem 
zadoščalo glede na povprečno globino 
Jadranskega morja, ki znaša 173 
metrov.

Mini 
Podmornica

Morske milje Heroja...

Ob ogledu podmornice Heroj si bomo lahko v 
neposredni bližini ogledali tudi manjšo, nekaj 
manj kot 19 metrsko podmornico Una z oznako 
913, ki spada v kategorijo žepnih podmornic. Tudi 
to podmornico je gradilo podjetje Brodosplit v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Vsega skupaj je bilo konstruiranih šest tovrstnih 
podmornic, ki so se do leta 2005 “upokojile” in so 
bile kot donacija podarjene različnim muzejem.

Ogled podmornice Heroj je svetovna redkost in možnost 
vpogleda v življenje podmorničarjev. Avtentičnost doživetja 
dajejo izvirni eksponati in zanimive zgodbe podmorničarjev, 
ki dajejo imenu podmornice Heroj posebno težo. 

Za podmornico Heroj je kar 726 plovnih dni v 23 letih aktivne 
uporabe. Podmornica se je 910 krat potopila in preplula 
skupno 46.659 navtičnih milj, kar je približno enako kot bi 
dvakrat obkrožila zemljo. 

Podmornica Heroj se ni uporabljala v borbenih operacijah. 
Primarna naloga podmornice je bilo zbiranje obveščevalnih 
podatkov v teritorialnih vodah Jugoslavije, Albanije in Italije. 

V ta namen je bila opremljena s različno, za tisti čas sodobno 
tehniko svetovno uveljavljenih proizvajalcev (na primer 
francoski Thomson CSF). Ogled podmornic in Navtičnega 
muzeja Tivat z zanimivimi eksponati je možen ob ogledu 
Porte Montenegra. 
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SAMOSTAN OSTROG
Balkanski Jeruzalem Vasilija Ostroškega

Samostan Ostrog je za pravoslavne kristjane 
eden najbolj priljubljenih romarskih krajev 
na svetu. Velja tudi za najbolj obiskano 
pravoslavno svetišče v celotni Evropi. 
Samostan vsako leto obišče več kot 1,2 
milijona ljudi z vsega sveta, različnih 
narodnosti in ver. 

Samostan Ostrog, ki se nahaja vklesan v 
veliki skali, imenovani "Ostroška greda", 
na 900 metrih nadmorske višine, pogosto 
opisujejo kot pravo mojstrovino narave in 
človeštva. Samostan je bil grajen na težko 
dostopnem območju, zaradi zaščite pred 
Turki, ki so na teh prostorih vladali skoraj 
500 let. 

Skozi zgodovino je samostan Ostrog v Črni 
gori zaščitil versko in nacionalno identiteto 
ljudi v Črni gori in zagotavljal zatočišče 
številnim bojevnikom. V 18. stoletju 
je samostan dobil tudi izobraževalno 
funkcijo, saj so prebivalci Ostroga na 
posestvu ustanovili šolo. Samostan Ostrog 
sestavljata zgornji in spodnji samostan. V 

zgornjem samostanu so obiskovalcem na 
ogled relikvije svetega Vasilija Ostroškega 
in cerkev, posvečena Svetemu križu. Eden 
najzanimivejših pojavov v tem okolju je trta, 
ki raste iz kamnine, ki jo lahko vidite tudi na 
spodnji sliki. 

Za samostan Ostrog in Svetega Vasilija 
Ostroškega so vezane številne legende in 
čudeži. Prvo od čudes samostana Ostrog 
je že njegova lokacija in gradnja skoraj v 
navpični steni ob upoštevanju gradbene 
tehnike v 17. stoletju.

Eden najslavnejših čudežev se je zgodil 
leta 1913, ko je dojenček padel z vrha 
ostroškega samostana in ostal popolnoma 
nepoškodovan.  Drug čudež je bila nemška 
granata, ki je februarja leta 1942 priletela 
v vrata samostana, jih razbila vendar kljub 
temu ni eksplodirala. 

Ne glede na to ali verjamete v čudeže je 
samostan Ostrog zaradi svoje edinstvenosti 
vreden ogleda.  
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skadarsko
MORJE 
LOKVANJEV...
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Ali ste vedeli, da Nacionalni park Skadarsko jezero v Črni 
gori obsega največje jezero v južni Evropi? Velja za eno 
najlepših znamenitosti na balkanskem polotoku? Ste 
že kdaj doživeli divjo in čudovito naravo tega območja?  
 
Ne glede ali ste že bili tam ali nameravate obiskati, 
je treba o tej navdihujoči črnogorski naravni lepoti 
vedeti nekaj stvari. Narodni park Skadar se nahaja 
na meji Črne gore in Albanije. Skupna površina jezera 
je 369,7 km², črnogorski del pa približno 221,8 km².  
 
Je kraško jezero, globoko 44 metrov, dolžine okoli 48 
kilometrov. Je jezero s številnimi otoki, kjer bomo našli 
sledi tisočletne zgodovinske in kulturne dediščine 
Črne gore. Obale jezera skrivajo številne rti in zalive, 
poraščene z bujnim trstičjem, ki dajejo narodnemu 
parku poseben in unikaten videz.
 
Skadarsko jezero z okolico izstopa z svojo bogato 
favno in floro. Skadarsko jezero je osupljivo zaradi 
velikega števila lokvanjev, zato je idealni čas plovbe 
po jezeru dopoldan, ko se odpirajo cvetovi.  

Skadarsko jezero je od leta 1983 razglašeno za 
narodni park in od takrat velja eno najbolj obiskanih 
znamenitosti Črne gore. Da bi resnično spoznali čare 
Skadarskega jezera, se je potrebno vrniti v njegovo 
zgodovino. 

V okviru dopusta priporočamo ogled Boke kotorske z najemom 
čolna za tiste destinacije, ki niso zajeti v osnovnem programu. 

O Skadarskem jezeru
Nacionalni park Skadarsko jezero je bilo 
nekoč del severozahodne Zete, starih 
kraljevskih dežel s sedežem v Črni gori. 
V 13. stoletju je Skadarsko jezero padlo 
pod oblast Osmanov in je bilo okupirano 
vse od 13. do 19. stoletja. 

Turki so tukaj zgradili trdnjave, kot sta 
Besac v vasi Virpazar in Lessendro v 
vasi Vranjina, ki sta dve najbolj obiskani 
znamenitosti v narodnem parku.

Po padcu Otomanskega cesarstva je bil 
Skadar še vedno vključen v albansko 
upravo (kot Skadarsko jezero), ko pa 
so Črnogorci dokončno dobili popolno 
neodvisnost, je v začetku 20. stoletja je 
kralj Nikola Petrovič postavil svoj dvor 
v mestu Reka Crnojevica, ki se nahaja 
na obali Skadarskega jezera Črna gora.

Na površini jezera je pogosto mogoče 
videti ostanke mesta Obod. Naselje je 
bila nekoč tiskarska kupola, znana po 
prvi tiskani knjigi v južni Evropi. Danes 

lahko ljudje uživajo ob pogledu na 
številne utrdbe, srednjeveške cerkve, 
samostane, arheološka najdišča... 

V Nacionalnem parku Skadarsko jezero 
biva več kot 290 vrst ptic. Med njimi so 
tudi številne redke in ogrožene vrste 
kot so Moorheni, divje race, podganice, 
kodrasti pelikani, rumene, bele in sive 
čaplje ter mnogi drugi.

V porečju Skadarskega jezera je več 
kot 48 vrst rib, kot so krap, morski cipel, 
cipel, jegulja itd. Najdemo tudi številne 
vrste dvoživk, kot so zelena, velika in 
krastača, skadarska zelena krastača,... 
To območje je dom mnogih plazilcev, 
kot so podvezna kača, hišni gekon, rjavi, 
skalni in kraški kuščarji ter mnogi drugi. 

Izlet z ladjo po Skadarskem jezeru, 
priljubljena in spada v kategorijo "mor-
ate videti" v Črni gori. Vožnja z ladjo traja 
običajno 2 ali 3 ure, izvaja ga visoko 
usposobljena ekipa strokovnjakov. 

Med vožnjo po jezeru poskrbimo tudi 
za osvežilne napitke. Med plovbo po 
Skadarskem jezeru poteka tudi voden 
ogled, vodnik pa popotnike opozori na 
znamenitosti med plovbo. 

V času sezone je možno kopanje in 
kosilo na zasebni plaži, ki je dostopna 
le z ladjo.  

SKADARSKO
JEZERO

REZERVAT
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V letu 2009 je Črna gora razglasila nov, najmlajši in peti 
narodni park - Nacionalni park Prokletije. Ta gorska 
veriga se dviga nad širokimi dolinami, ozkimi rečnimi 
kanjon, smaragdnimi jezeri...
 
Prokletije še vedno veljajo za divje in pogosto nevarne, 
k čemur veliko prispeva dejstvo, da so nekateri deli 
tega pogorja še popolnoma neraziskani.

Prokletije imajo neverjeten turistični potencial, 
znotraj katerega lahko obiskovalcu ponudijo veliko 
- ne glede na to, ali želite pohoditi v navdihujočem 
naravnem okolju ali opazovati redko floro in favno. 
Pogorje Prokletije leži na meji Črne gore, Albanije 
in Kosova, z najvišjim vrhom Zla Kolata (2534 m) 
v Črni gori in je hkrati najvišji gorski vrh v državi. 
 
Celotne Prokletije pokrivajo 250 kvadratnih kilometrov. 
Na območju je zelo veliko malih potokov, manjših rek, 
podtalnic in jezer, ki so vir pitne mineralne vode. Zato 
panorama Prokletij pogosto spominja na kadre iz 
kakšnega filma. Relief Prokletij je skalnat, z neštetimi 
vrhovi, kanjoni, strmimi pobočji in alpskimi dolinami 
rek, skupaj z drugimi vrstami reliefa, ki skupaj tvorijo 
podobo nedostopnega in mističnega gorskega masiva.

Najbolj obiskana sta vrhova Volušnice 
in Popadije, ki sta med najlepšimi vrhovi, 
s panoramami, ki jemljejo dih.  Na tem 
območju uspeva okoli 1700 različnih 
rastlinskih vrst, kar predstavlja približno 
polovico črnogorske flore, tudi redkih in 
ogroženih vrst. 

Da relief Prokletij ne sestavljajo samo 
gorske konice, ki trgajo nebo, kažeta dve 
prostrani dolini Grebaja in Rapojana. 
Dolini lahko obiskovalca na trenutek 
zmedeta, saj se za trenutek zazdi, kot 
bi prišli v eno slovenskih dolin. 

Narodni park Prokletije je dobil ime po 
pogorju, znanem tudi kot "Črnogorske 
Alpe". 

Že samo ime je zlovešče, če upoštevamo 
pomen besede "preklet", razlog, da se 
tako imenuje, pa se verjetno skriva v 
nedostopnosti strmih vrhov, ki so bili 
vedno izziv za osvajanje, tudi za najbolj 
izkušene med planinci.

Narodni park se ponaša z kulturno 
dediščino, saj tukaj najdemo številna 
arheološka najdišča, trdnjave, cerkve, 
mošeje, naselja, grobove na vsakem 
koraku. 

Narodni park Prokletije sestavljata dve 
občini in sicer Plav in Gusinje, ki se 
lahko pohvalita z naravnimi bogastvi. 

Najbolj znana naravna atrakcija Plavske 
regije je Plavsko jezero, znano tudi kot 
največje ledeniško jezero na Balkanu. 
To jezero je tudi izvir reke Lim. 

Druga priljubljena atrakcija je Hridsko 
jezero skrito globoko v iglastem gozdu. 
Na njegovi gladini je odseva bližnji Mali 
in Veliki vrh. Pohodništvo v takšni naravi 
je tukaj zagotovo najbolj priljubljena 
aktivnost. 

Za Prokletije, še zlasti Dolino Grebaje, bi lahko rekli, da je to črnogorska 
"Logogarska dolina". 

Prokletije so še vedno nepopisane in avtentične, takšna je tukaj narava, 
kot tudi kulinarika. Enodnevni izlet v Prokletije vključuje oglede izletnikom 
dostopnih destinacij brez posebnih naporov. Nekatere, kot je Plavsko jezero, 
Grebaje, Hridsko jezero, "Oko Skakavice", so na zgornjih slikah. Fotografije 
nam je odstopila naša vodnica Sanja. Glede na oddaljenost destinacije, do 
ureditve nove ceste, priporočamo dvodnevni aranžma.  

NEOKRNJEN 
BISER NARAVE

PROKLETIJE

Pot
ova

nja
 s 

San
jo
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LOKALNI PREVOZ
Vodilo pri izbiri lokalnega avtobusnega prevoznika je bila kvalitetna in zanesljiva storitev. Izbrali smo dva lokalna 
prevoznika, ki izpolnjujeta visoke standarde in sta prejemnika najvišjih priznanj za poslovno storitev. Vse to ob drobnih 
pozornostih med potovanjem ustvarjajo naša doživetja v popolno celoto. 

Družinsko podjetje BLT iz Podgorice že skoraj 
20 let izvaja javni in posebni prevoz turistov z 
vrhunskim voznim parkom. V voznem parku BLT 
je okoli 70 avtobusov, minibusov in kombijev za 
vse vrste linijskih prevozov. 

BLT - Podgorica

Je družinsko podjetje s sedežem v Budvi in ima v svojem voznem parku 
dva večja in dva manjša avtobusa, s katerimi upravljajo vrhunski šoferji. 
Za izvedbo potovanja zaradi udobne vožnje praviloma angažiramo 
prevoz v prenovljeni Setri s 63 sedeži tudi ob manjših skupinah. 

In Tourist Budva
Sestavni del popotovanj je tudi spoznavanje kulinarike na destinaciji. Tudi potovanje Črnogorski venec ni 
nobena izjema. Poskrbeli smo, da je hrana razlolika, okusna in tudi količinsko primerna. Upoštevamo tudi 
drugačne načine prehranjevanja in zdravstvene omejitve pri prehrani, ki jih lahko sporočite že ob prijavi. 

Restavracije
v programu

Nacionalna restavracija Črno jezero Restavracija Biogradsko jezero

Restavracija Konak Cetinje Restavracija park Gorica



katero članstvo bi izbrali?

osnovno

plus

premium Brezplačno zdravstveno in turistično 
zavarovanje v tujini, vključuje tudi stroške 
zdravljenja covida-19 v tujini

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

Brezplačna pomoč na cesti - tujina

VRSTA ČLANSTVA CENA

Osnovno 40 €
Osnovno družinsko 60 €
Plus 69 €
Plus družinsko 89 €
Premium 99 €
Premium družinsko 136 €

Cenik letnega amzs članstva

Članstvo je vezano na osebo, in ne na prevozno sredstvo, kar pomeni, da nudimo pomoč na  cesti, ne glede čigavo 
in katero prevozno sredstvo uporabljate - avto, motor, kombi, avtodom, traktor, kolo in električno kolo. (Avtomobilska 
asistenca pri zavarovalnicah  je vezana na vozilo, kar pomeni, da je treba plačati za vsako prevozno sredstvo posebej.)
Vsako drugo vozilo nam uspe popraviti na mestu okvare - pomoč na cesti 24/7/365. (Strokovni sodelavci so 
usposobljeni za popravilo prevoznega sredstva, če je le mogoče, ga popravijo na kraju okvare.)
Vozilo ali kolo, ki nam ga ne uspe popraviti, odpeljemo na želeni naslov, in ne le na najbližji servis. (Avtomobilska 
asistenca pri zavarovalnicah ponavadi zagotavlja prevoz do najbližjega servisa, s katerim ima zavarovalnica pogodbo.)
Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost (nadomestno vozilo ali taksi).
S sklenitvijo članstva Premium imate zagotovljeno pomoč v Sloveniji in v tujini ter zdravstveno in turistično 
zavarovanje zase ali za celotno družino s kritji do 50.000 €. (Tako ne potrebujete več zavarovalniških asistenc pri 
vsakem vozilu posebej in turističnega zavarovanja za vsak izlet.)
Popusti za vozilo in voznika v AMZS centrih.
Dodatni partnerski popusti v Sloveniji in tujini.

Spremljajte nas tudi na: Sklenite ali podaljšajte svoje 
AMZS članstvo na amzs.si/clanstvo

AMZS POPOTNIK: NA POTI NOVIH DOŽIVETIJ V LETU 2022

V SLO Toursu smo z veseljem sprejeli izziv 
ustvarjanja edinstvenih popotovanj za veliko 
družino članov AMZS. Ti izstopajo s pozitivnimi 
vrednotami, kot sta občutek odgovornosti in 
lojalnost, hkrati pa imajo visoka pričakovanja 
glede kakovosti storitev in transparentnosti 
ponudbe. Cenijo, da lahko tudi sami preverijo 
kredibilnost partnerjev, vključenih v programe. 
Člani AMZS sicer kot najpomembnejše prednosti 
koncepta AMZS Popotnik izpostavljajo 
lokalne zgodbe, skrb za osebe z omejitvami 
ali drugačnimi prehranjevalnimi navadami, 
f leksibilnost in sproščenost programov 
(slednje seveda še nadgrajujemo – v skladu s 
svetovnimi trendi in pričakovanji popotnikov). 
Zaradi podobnih vrednot se med člani AMZS 
na večdnevnih potovanjih hitro spletejo tudi 
osebne vezi. 

To poletje pričakujemo sproščanje omejitev, 
povezanih s potovanji, zato z optimizmom 
zremo v prihodnost. Obdobje, ki ga zaznamuje 
epidemija covida-19, smo in bomo izkoristili za 
prilagoditev programov, ki bodo namenjeni 
predvsem sprostitvi, druženju in povrnitvi 
dobrega počutja. 

“Potovanje & Dopust”

Ena od novosti letošnjega leta je možnost 
združitve potovanja in dopusta – počitnic na 
isti destinaciji. Takšna ponudba ima številne 
prednosti, najpomembnejši pa sta prihranek 
časa in denarja. Dopust se namreč začne 
takoj po končanem potovanju. To pomeni, da 
odpadejo poti in čakalne dobe ob prehodu meje, 
kar bo letos še posebej pomemben dejavnik. 
Izbira paketa “Potovanje & Dopust” prinaša 
tudi prihranek stroškov, ki sicer nastanejo 
pri  potovanju na ločen dopust v drugem 
terminu. Povprečni stroški prevoza (gorivo, 
cestnine, trajekti ...) so ocenjeni na dva do tri dni 
dodatnega dopusta po tem sistemu.

Nove destinacije

V sezoni 2022 se bomo osredotočali na 
popotovanja v domovini in po Evropi. Potovanja 
na druge kontinente načrtujemo za leto 2022. 
Novost v letošnji ponudbi je dolgo pričakovana 
“Sončeva Makedonija”, ki jo bomo nadgradili 
z dodatnim dnevom sprostitve na Ohridskem 
jezeru. Vrača se “Istanbul De luxe” (predvidoma 
septembra v dveh skupinah). V načrtu imamo 
tudi že lani zasnovane programe “Vikend v 
Bratislavi”, “Zgodbe Balatona” in “Vikend v 
Prekmurju”. Konec poletja naj bi si ogledali 
živilsko-kmetijski sejem Agra, sejem zdravja 
Medical in sejem zaščite in varnosti Sobra. 
Oktobra načrtujemo enodnevni izlet na sejem 
starodobnikov Classic Expo v Salzburgu ter 
potovanje “Praga & Južna Bohemija”. Za 
zaključek leta smo predvideli eno- in dvodnevni 
adventni izlet v bližnji soseščini.

Nekatere ponudbe programov, ki vključujejo 
letalski prevoz, sicer še niso dokončne, ker 
letalske družbe še niso izdelale terminskih 
razporedov letov v sezoni 2022. Zaradi 
optimalne izvedbe programov bomo dokončne 
ponudbe objavili po prejemu razporeda letov, 
saj si želimo, da bodo naša doživetja zares 
sproščena.

Ugodnejša AMZS članarina

V minulih dveh letih smo uvedli popuste tako za 
nove kot dolgoletne člane AMZS. Višina popusta 
je odvisna od števila prijav in vrste potovanja ter 
znaša do višine letne AMZS članarine. 

Popotovanja AMZS Popotnik pa so zgolj eden 
od razlogov, da se pridružite družini AMZS, ki 
jo povezuje pravo prijateljstvo – tako na cesti 
kot tudi na naših popotovanjih. Na spletni strani
amzs.si/clanstvo preverite, zakaj se splača
skleniti članstvo. Prek spleta se lahko tudi 
včlanite oziroma podaljšate svoje članstvo. 

AMZS popotniki na potovanju “Sence nad Kalemegdanom” 

AMZS popotniki na potovanju “Črnogorski venec”

AMZS popotniki v Humu na potovanju “Trans Istra”

AMZS Popotnik
je sinonim za zanimive avtorske programe kakovostnih in sproščenih popotovanj –
brez doplačil in skritih stroškov. Zavedamo se, da je treba dolgoročne zgodbe graditi na 
trdnih temeljih in medsebojnem zaupanju. Veselimo se novih doživetij, ki bodo članom AMZS 
prinašala še dodatne ugodnosti. 

Leto 2020 je še dodatno utrdilo zaupanje AMZS popotnikov in SLO Tours, saj smo kot organizator 
potovanj izkazali maksimalno poslovno ustrežljivost članom AMZS ob odpovedi popotovanj 
zaradi epidemije. Veseli nas, da bomo nove zgodbe pisali skupaj  – kot pravi prijatelji. SLOTours

AMZS popotniki na potovanju  “Vojvodina De Luxe”
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“ČRNOGORSKI VENEC”
Potovanje “Črnogorski venec” je avtorski program SLO Tours, ki je nastal ob podpori lokalnih partnerjev. 

slo-torus.siinfo@slo-tours.si

SLOTours
DMC

Travel Experience & Event Concept

www.explorerdmc.me


