
 

 

BISERI ČRNE GORE  

IN ALBANIJA  
ODHOD:  05.10.2016 ZVEČER  

ČAS POTOVANJA: 4 DNI, z nočno vožnjo 

PROGRAM POTOVANJA: 

 

1.dan: VRHPOLJE–HRVAŠKA 

Odhod iz Vrhpolja ob 22.uri. Vožnja proti Hrvaški. 

 

2.dan:DOLINA NERETVE–DUBROVNIK–BOKA KOTORSKA–BUDVANSKA RIVIERA–SUTOMORE 

 

BOKA KOTORSKA, BUDVA  INČRNOGORSKA OBALA 

Po nočni vožnji po avtocesti skozi Liko in Dalmacijo boste v jutranjih urah prečkali dolino Neretve in pot 

nadaljevali skozi Neum, ob polotoku Pelješac, mimo Elafitskih otokov in Dubrovnika. Postanek za 

fotografiranje pri dubrovniškem mostu in nad mestom. Nato nadaljevanje potovanja mimo Cavtata in 

Čilipov v Črno goro. Skozi Igalo in Hercegnovi boste mimo ožine Kumbor potovali do Kamerarov in s 

trajektom čez ožino Verige, skozi Tivat v Budvo. Postanek za sprehod po mestu in lep panoramski izlet z 

ladjo ob Budvanski rivieri mimo Bečićev in Pržna do Sv. Štefana in mimo otoka Sv. Nikola nazaj v 

Budvo. Popoldne nadaljevanje potovanja mimo Petrovca v Sutomore. Po prihodu nastanitev v hotelu, 

večerja. Po večerji možnost druženja in zabave, prenočevanje.  

  
2. dan: CELODNEVNI IZLET V ALBANIJO (TIRANA SKADAR) 
 
SUTOMORE–BAR–LEZHË–TIRANA–SKADAR–SUTOMORE  
 
Po zajtrku celodnevni izlet v Albanijo. Vožnja skozi Bar do mejnega prehoda Sukobin in naprej ob reki 

Bojani do Skadra, nato čez reko Drim proti jugu skozi Lezhë do albanskega glavega mesta Tirana. Že na 

meji se vam bo pridružil albanski lokalni vodnik, ki vam bo na poti povedal nekaj o svoji državi, njeni 

zgodovini in današnjih razmerah v Albaniji. Na poti do Tirane boste opazovali slikovito pokrajino in kraje, 

na poti do centra videli novi del ob zahodni vpadnici in si ogledali center mesta  Za doplačilo vam 

priporočamo dobro kosilo v restavraciji v centru mesta. Popoldne povratek proti Črni gori, na poti krajši 

krožni avtobusni ogled Skadra. Zvečer večerja in prenočevanje v hotelu. 

 

3. dan: IZLET SKADARSKO JEZERO–PODGORICA–VINOGRADI IN VINSKA KLET 

 

SUTOMORE–SKADARSKO JEZERO–PODGORICA–VINOGRADI IN VINSKA KLET–SUTOMORE 

Po zajtrku vožnja skozi predor Sozina v Virpazar ob Skadarskem jezeru. Vožnja ob jezeru in avtobusni 

ogled. Postanek ob jezeru za osvežitev in fotografiranje jezera. Pot boste nadaljevali do črnogorskega 

glavega mesta Podgorica. Krožni avtobusni ogled, nato vožnja čez kanjon reke Cijevna do vinogradov 

13.jul. Ogled vinske kleti in degustacija 3 vrst njihovih odličnih vin. Po ogledu vožnja po globokem in 

slikovitem kanjonu reke Morače proti Kolašinu. Po želji postanek za ogled manastira Morača. Popoldne 

povratek v hotel, večerja, možnost druženja in zabave, prenočevanje. 

 

 

 

 

 

 



 

4. dan: KOTOR–BOKA KOTORSKA–DUBROVNIK–VRHPOLJE 

Po zajtrku vožnja ob črnogorski obali v Kotor, utrjeno srednjeveško pomorsko mesto, na koncu zaliva 

Boka Kotorska. Postanek za sprehod po mestu in ogled starega mestnega jedra. Nato vožnja ob zalivu 

Boka Kotorska skozi Perast in Risan v Hercegnovi in skozi Igalo na Hrvaško. Mimo Dubrovnika in 

Elafitov boste prišli v Neum, kjer bo krajši postanek, nato vožnja čez delto Neretve, kjer boste lahko na 

eni od stojnic ob magistrali nakupili svežih mandarin in drugih pridelkov in izdelkov iz doline Neretve. Za 

doplačilo vožnja s trupicami po kanalih ob Neretvi s prigrizkom in pijačo. Nato vožnja po avtocesti skozi 

Dalmacijo in Liko in prihod v Vrhpolje v poznih večernih urah. 

 

 

Cena potovanja:  270 € na osebo pri 45 potnikih v avtobusu                             

                              285 € na osebo pri 40 potnikih v avtobusu  

 

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom po programu, 3x polpenzion (večerje 

nočitve, zajtrki) v hotelu 3*/4* na črnogorski obali, celodnevni izlet v Albanijo, takse v Kotoru,  

celodnevni izlet Skadarsko jezero, Podgorica, klet 13.jul, kanjon Morače, izlet z ladjo ob Budvanski 

rivieri, ogled Budve, Kotora, vstopnino, ogled in degustacijo 3 vrst vin v kleti 13. jul,  ter stroške vodenja 

in organizacije potovanja. 

 

Možna doplačila (ob prijavi): za enoposteljno sobo 66 €, za dobro kosilo v Tirani 12 €, za vožnjo s 

trupicami po kanalih ob Neretvi s prigrizkom in pijačo 12 € 

Rok za potrditev naročila po tej ponudbi: do 01.08.2016 

 

Splošni pogoji Kompasa d.d za izlete in potovanja so sestavni del tega programa 

 
POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE Z NAMI PRIJTNO POTOVALI 

 
KOMPAS, ODDELEK IZLETI IN POTOVANJA 

Rado Šušteršič, tel 01 2006 156, GSM 041 704 008 
 


