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ČIERNA  HORA  -  NÁRODNÝ  PARK,, PAMIATKY   
UNESCO  A  JADRANSKÉ  MORE 

      
Čierna Hora – krásna, rozmanitá a nezabudnuteľná krajina s obrovským historickým a prírodným bohatstvom  

TERMÍN:  
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 228 € 
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 3x ubytovanie, bufetové raňajky, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, večere, cestovné poistenie 

 PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v nočných hodinách, tranzit cez Chorvátsko s pravidelnými prestávkami. Popoludní prí-

chod do Budvy, ubytovanie, prehliadka, osobné voľno, kúpanie.  

Budva – starobylé mestečko, patrí medzi najobľúbenejšie letoviská. Pamiatky – Staré mesto  na malom výbežku do 

mora, mohutné opevnenie zo 14.st.., úzke krivolaké uličky, dominantný kostol sv. Jána zo 7. st. – diela benátskych ma-

liarov a ikony, Archeologické múzem s antickými exponátmi, kostol sv. Trojice, sv. Sávu, Panny Márie na myse – 

jedna z najstarších stavieb, ostrov sv. Nikola, pláž Mogren – dve pláže spojené tunelom... 

 

2.deň: raňajky, výlet do starobylého mestečka Stari Bar ležiaceho uprostred hôr a olivových hájov, založeného v 9.st. 

Byzantíncami. V 19.st. zničené Turkami a po explózii munície premenené na „mesto duchov“. Niektoré stavby boli 

obnovené – Biskupský palác s fragmentami fresiek, kostol sv. Kataríny, sv. Venerandy a sv. Mikuláša, turecké kúpele, 

zvonica, prehliadka - Turecká ulička, mešita, „Čiernohorské Pompeje“ – rímska pevnosť, skanzen v prírode, po-

kračovanie krasovým pohorím Rumija s úžasnými výhľadmi do idylického Virpazaru – plavba po Skadarskom jazere 

okolo ostrova „Čiernohorský Alcatraz“, výhľad na Národný park Prokletije – Albánske Alpy, možnosť obeda, nákup 

suvenírov, fotozastávka pri luxusnom letovisku Svati Stefan, obľúbenom výletnom mieste známych osobností, návrat 

do Budvy, osobné voľno, kúpanie, možnosť večere. 

 

3.deň: raňajky, výlet do Národného parku Lovčen, s nádherným výhľadom,  kde okrem krásnej prírody nájdete aj sta-

vebný unikát – Mauzóleum vladyku Njeguša, skvost zo vzácneho mramoru, s monumentálnou sochou, miestnosťou 

s mozaikou z 200 tis. zlatých platničiek a sarkofágom tohto národného hrdinu, zjednotiteľa národa. V dedinke Njeguši 

ochutnávka miestnej gastronómie – pršut, domáci syr a chlieb, víno, rakija. Pokračovanie do kráľovského Cetinje, 

prehliadka historických pamiatok na hlavnom námestí – palác kniežaťa Nikolu, Petra Njegoša, Cetinjský kláštor s 

hrobmi vladykov, cennými liturgickými predmetmi a ikonami, veža Tablia, Vlašský kostol.... návrat na hotel, osobné 

voľno, kúpanie, možnosť večere. 

  

4.deň: raňajky, prehliadka krásneho stredovekého Kotoru na okraji majestátneho zálivu – najcennejšej kultúrno-histo-

rickej pamiatky Čiernej Hory, pamiatky Unesco. Prechádzka bludiskom dláždených uličiek, odľahlých námestí, pamia-

tok mimoriadnej hodnoty obklopených kaviarňami a mestskými hradbami – nádherný starý palác a šikmá veža, ďalšie 

paláce, kostoly, katedrála, bazilika, pevnosť sv. Ivan s úžasným výhľadom na blízky fjord. Pokračujeme do staroby-

lého Perastu, jedného z najkrajších a najluxusnejších mestečiek v zálive Boka. Hlavnou atrakciou je ostrov Panny 

Márie s najlepšie dochovanými barokovými pamiatkami Jadranu., „Čiernohorská Sixtínska kaplnka“,  Kotorska Boka, 

odchod na Slovensko. 

 

5.deň: príchod na Slovensko v poludňajších hodinách. 
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