Utastájékoztató Montenegróhoz - 2017
Indulás: Indulás 18:00 órakor Budapest Planetárium bejáratától, amely a Népligetnél
található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra (találkozó 17.30-kor). Térképen
itt tudod megnézni: http://goo.gl/maps/skHeG Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es
villamossal a legegyszerűbb. Igény esetén Kecskeméten (Auchan), Szegeden (M5, Röszke)
és Szabadkán is lesz felszállási lehetőség.
Érkezés Montenegróba: kora délutáni órákban
Indulás haza: 8 nappal később, a délutáni órákban
Érkezés haza: a délutáni órákban
Szervező: Iránytű Utazási Iroda (Rolitúra)
Érdekességek Ulcinjról a városról, ahol lakni fogunk:
A várost az időszámítás előtti századokban, kolchiszi görögök alapították. A görög alapítású
várost azonban a 444. évi földrengés idején a tenger hullámai nyelték el.
A mai város a bizánci időkben épült. A város a Nemanjidák, később a zetai (Crna Gora-i)
Balsicok, majd a velenceiek és a törökök uralma után 1878-ban került Montenegróhoz (Crna
Gorához).
1571-től kezdve Ulcinj a törökök által idetelepített algíri kalózok jóvoltából az Adria
legrettegettebb kalózfészke volt, a híres Ulus Ali vezérletével, aki 600 fős kalózcsapatával
pusztította az Adria partjait. Zsákmánnyal, rabszolgákkal megrakott hajói ide futottak be, s az
itteni rabszolgapiacon adták el a magukkal hurcolt rabszolgákat. A kalózközpont
bevehetetlenségét az is bizonyítja, hogy még Velencének sem sikerült kifüstölnie innen őket,
sőt a XVII. század végén ellenük indított hadjárat során a velenceiektől zsákmányolt
hadipénztár aranyaiból építtette fel Sinan Pasa a róla elnevezett Pasa Dzsámit is.
A város keleti kevert népességű lakói teszik színessé, hangulatossá a város forgatagát. A
lakosság ugyanis néprajzilag eléggé kevert; crnogorcok, törökök, albánok lakják, sőt sokáig
kisebb néger kolónia is élt itt, akik nem rabszolgaként kerültek ide, hanem a hagyomány
szerint még a XIX. században Selim Surle ulcinji hajóskapitány telepítette le őket a városba.
A régi kalózvárnak mára csak a romjai maradtak, melyek a kikötő fölötti magaslaton
meredeznek. Falait az 1878. évi felszabadító harcok során rombolták le.
A környék magyar vonatkozású érdekessége az egykori rabszolgavásáráról híres Ulcinj
mellett fekvő kicsi Madzari (Magyarok) nevű falucska, amelyet talán még a török időkben
Magyarországról elhurcolt egykori magyarok leszármazottai laknak.
A városkát enyhe klímája, hosszú homokos strandja, szállodasorai és keleties hangulatú piaca,
és a népviseletek, népszokások különös keveredése teszi hangulatossá.
Strandok:
Mala Plaza: Ez a városi strand. A partja és a tenger fenék apró homokos, ez miatt a tenger
színe kékes zöld. Jellemző rá a sekély víz, hosszan be lehet gyalogolni. A strand hossza 360
méter, 2500 fürdőző fér el rajta. A strand végén az Óváros alatt, melynek falai a tengerből
nőnek ki, található a kikötő. A háttérben vannak az éttermek és kávézók, felfele indulva a
lépcsőkön található a vár.
Velika Plaza (az Adria legjobb és leghosszabb homokos strandja!)
A kék zászlós strand 5 kilométer távolságra van Ulcinjtól, hossza 13 kilométer, szélessége
átlagosan 60 méter. A helyiek Copacabana-nak hívják. A Djerana foktól kezdődik és az Ada
Bojana-ig húzódik és a legfinomabb homokkal van borítva (homok szemek átmérője 0,1 –5
mm). A homoknak gyógyereje van, mert gazdag ásványi anyagokban. Ajánlják a reumás

betegeknek. Jellemző még a sekély víz, mely 27-28 fokra is felmelegedhet. A strand
hátterében szubtrópusi növényzet található.
Szállás:
Szállásunk Ulcinjban lesz, mely a montenegrói tengerpart legdélebben fekvő, igen kedvelt
üdülőhelye. Nyüzsgő nappalok és éjszakák, szórakozóhelyek, éttermek és bárok sokasága,
valamint egy kellemes és hangulatos város fogad minket. Lakóhelyünk a központtól és a
strandtól 10 perc sétára lévő, 2-3-4-5 személyes mediterrán hangulatú, apartmanokban lesz,
melyekhez felszerelt konyhasarok vagy közös konyha is tartozik. A város csendes részén, két
egymás közelében épült (200 méter) apartmanházban fogunk lakni.
A kiváló elhelyezkedésű Villa Valéria Apartmanházat az előző éveben újították fel,
melyhez a legfelső szinten egy panorámaterasz is tartozik, ami kiváló helyszín lesz az esti
közös programhoz. Ezt a teraszt akár a reggelink vagy a vacsoránk elfogyasztásakor is
használhatjuk. A Villa Casa Liburnia Apartmanház közvetlenül a Villa Valéria mellett
található, ahol szintén hangulatos, néhány éve felújított 2 és 4 fős (3 légteres) apartmanok
találhatóak. A Villa Tagani Apartmanház még egy kicsit jobb helyen található az
előzőekhez képest, ahol 2-3-4 fős kisebb alapterületű apartmanok találhatóak, melyeknek
kicsit egyszerűbb a berendezésük, mint a másik szálláson lévőknek. Az itt található alsó szinti
apartmanoknak egy nagy közös terasza van, szép kilátással a tengerre. A felsőbb szinteken is
található tengerre néző szoba, brutálisan szép kilátással, melyek erkéllyel vagy terasszal
rendelkeznek. Előnye az apartmanházaknak, hogy nem kell magasra (dombra) felsétálni és
közel van a központ és a strandok is. A házak távol találhatóak a tömegtől és a zajtól, de még
mindig elég közel, hogy ne kelljen sokat sétálnunk a strandhoz és a központhoz. A házakban
van közös konyha is, ami teljesen felszerelt. A szobákhoz fürdő, WC, vezeték nélküli internet
és légkondi is tartozik. Ágyneműt, huzatot kapunk, mindkét szálláson, törölközőt hozni kell.
Mivel a központhoz közel lakunk, pár perc sétára található bolt, étterem, bár és minden, mi
szem szájnak ingere. :) Az apartmanházak panorámás apartmanjaira 4-5000 Ft/fő felárat kell
fizetni! Ilyen jellegű igényeket a jelentkezéskor a megjegyzés rovatban kell jelezni!
Fakultatív programok magyarul, saját buszunkkal: (Nagyon pénztárcabarát árak,
érdemes összehasonlítani más szervezők áraival! A részletes leírást megtalálod egy külön
tájékoztatóban.)






Egész napos kirándulás Albániába: 22 Euró/fő
Egész napos kirándulás Petrovacba és Sveti Stefánba, strandolással: 12 Euró/fő
Egész napos kirándulás a Kotori-öbölbe, hajókázással fűszerezve: 20 Euró/fő
Egész napos kirándulás a Skadari tóhoz (hajókirándulással és strandolással) és Stari
Bárba: 12 Euró/fő
Egész napos kirándulás, vásárlás, és strandolás Budvában, a tengerpart fővárosában: 12
Euró/fő

Ha az összes fakultatív programra eljössz, kedvezményt adunk az árból és összesen 70 Eurót
kell fizetned (78 helyett)! Részletes programok külön tájékoztatóban találhatóak.
Városnézéssel kapcsolatos tudnivalók:
- A fakultatív programoknál lehetőség lesz közös és egyéni városnézésre is.
- Az érdeklődőknek egyéb programlehetőséget ajánlunk.
Részvételi díj a 2017. június 22-július 2. és augusztus 31. –szeptember 10. időpont esetén:
Villa Valeria és Villa Casa Liburnia Apartmanház***:
 56.000 Ft/fő, 4-5 személyes 2 légteres apartmanban,
 59.000 Ft/fő, 3 személyes apartmanban (+ panoráma felár 4000 Ft/fő),
 64.000 Ft/fő, 2 személyes apartmanban (+ panoráma felár 5000 Ft/fő).
Villa Tagani Apartmanház**:
 54.000 Ft/fő, 4 személyes panorámás szobában,

56.000 Ft/fő, 3 személyes szobában (+ panoráma felár 4000 Ft/fő),
 59.000 Ft/fő, 2 személyes szobában (+ panoráma felár 5000 Ft/fő).
Részvételi díj a 2017. július 13-23., augusztus 3-13., augusztus 11-21. időpont esetén:
Villa Valeria és Villa Casa Liburnia Apartmanház***:
 66.000 Ft/fő, 4-5 személyes 2 légteres apartmanban,
 69.000 Ft/fő, 3 személyes apartmanban (+ panoráma felár 4000 Ft/fő),
 74.000 Ft/fő, 2 személyes apartmanban (+ panoráma felár 5000 Ft/fő).
Villa Tagani Apartmanház**:
 64.000 Ft/fő, 4 személyes panorámás szobában,
 66.000 Ft/fő, 3 személyes szobában (+ panoráma felár 4000 Ft/fő),
 69.000 Ft/fő, 2 személyes szobában (+ panoráma felár 5000 Ft/fő).


A Villa Taganinál az összes 4 fős apartmanból panorámás a kilátás, de ezeknél nem kell
felárat fizetni!
Az árakat 320 Forintos Euró árfolyamig tudjuk tartani! Üres ágy költsége: 23-33.000 Ft,
időponttól és apartman nagyságától függően!
Ha az utazásra jelentkezők száma nem éri el a 30 főt és kisebb busszal megyünk, akkor
6000 Ft/fő felárat kell fizetni az utazáskor. Erről természetesen időben kap értesítőt
mindenki. Így 100%-os indulási garanciát tudunk adni!
Részvételi díj tartalmazza:
- Utazást
- Szállást 8 éjszakára, 2-3-4-5 személyes apartmanokban és szobákban.
- Programok szervezését
- Csoportvezetőt
- Ágyneműt
- Meglepetést
Részvételi díj nem tartalmazza:
 Fakultatív programokat (helyben fizetendők)
 Étkezést
 Idegenforgalmi adót (10 Euró/fő/utazás, ami helyben fizetendő)
 Utasbiztosítást, melyet nálunk is meg lehet kötni! (6000 Ft/fő/nyaralás)
 Belépőket
Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat, végtakarítási
díjat és buszkerék pumpálási díjat sem...:)
Egyéb költségek:
Montenegróban hasonló árakra lehet számítani, mint itthon, a boltokban, éttermekben és a
szórakozóhelyeken. A fakultatív programok árát mindenki helyben fizeti. Erről a buszon
minden tudnivalót elmondunk, a részletes programokat a csoportvezető ismerteti, jelentkezni
az utazáskor kell majd a megadott helyen és időpontban.
Utazással kapcsolatos tudnivalók:
Létszámtól függően 50 személyes vagy 30 személyes kényelmes autóbusszal utazunk. Így
100% -os az indulás!!! Ennek függvényében viszont változhat az utazás ára. A menetidő
forgalomtól, határoktól és az időjárástól függ, de kb. 16-18 óra. Pihenőt 3-4 óránként fogunk
tartani.
Csomagok: Az autóbusz csomagtartójában utasonként egy nagy táska (max. 20 kg)
helyezhető el, a fedélzetre pedig egy kisebb csomag vihető fel. Több csomag szállítását a busz
személyzete megtagadhatja.

Utasbiztosítás: Nagyon ajánlott és érdemes kötni biztosítást a nyaralásra, amit velünk is
megtehetsz. Szívesen elintézzük helyetted! Az EUB utazási biztosító nyári tengerparti nívó
utasbiztosítását ajánljuk! Évek óta megbízható partnerünk. Számos esetben vettük fel velük a
kapcsolatot külföldről. Segítőkészek és korrektek voltak minden alkalommal. Ára 6000
Ft/fő/utazás. Ezt az összeget szintén bankban kell befizetni, vagy átutalni. Érdemes a
fennmaradó összeggel együtt intézni. A biztosításhoz mindössze a biztosított neve és születési
dátuma kell, amit e-mailben kell elküldened! Utalásnál a közleménybe a nevet, a nyaralás
időpontját és helyszínét kell feltüntetni!
Miért ez a biztosítás a jó választás?
- Strandlopás-biztosítás, hogy ne kelljen aggódni a vízparton hagyott értékek miatt.
- Érvényes a népszerű vízi sportokra: búvárkodás 40 m-ig, vízisí, vitorlázás, jetski, surf,
kitesurf, windsurf, motorcsónakkal vontatott banán, air-chair és gumitömlő, tengeri kajak
(parttól 1 km-ig), quad.
- Vízi sporteszköz-fedezet búvár, vízisí, surf, kitesurf, windsurf és tengeri kajak felszerelésre.
- Szállodai és kemping felelősségbiztosítás.
- Hiperbárkamrás kezelés költségeit is fedezi.
- Teljes körű baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.
Útlemondási biztosítás: Amennyiben szeretnél, egyénileg köthető. Amire fedezetet jelent: az
utazás lemondása váratlan betegség, baleset, kórházi tartózkodás, munkahely megszűnés,
terhesség, válás, tűz vagy elemi kár miatti esemény.
Célszerű a befizetéssel együtt kötni egyénileg, az alábbi linken keresztül: http://eub.hu/stornoutlemondasi-biztositas/ (mi nem tudjuk megkötni!).
Útlemondási biztosítás költsége, az utazás árának 5%-a. Önrész 20% vagy minimum
10.000 Ft.
Egyéb tudnivalók:
-

Útikönyvet érdemes hozni (lehet kölcsönözni könyvtárból, esetleg ismerőstől kérni).
Fakultatív programokra saját buszunkkal utazunk.
Társítási lehetőség van az utazáson, így nem kell egyszemélyes felárat fizetned! :)
Fürdőruha és naptej kötelező! :)
Ha nem vagy magyar állampolgár, kérlek jelezd ezt felénk!
Eurót indulás előtt itthon kell váltani, útközben erre már nem lesz lehetőség!
(Montenegró fizetőeszköze)
Fakultatív programokhoz minél kényelmesebb ruha és cipő ajánlott!
Majdnem minden estére, programokat szervezünk.
Meleg ruha, sapka, sál, kesztyű..., na az nem kell! :)
Szervező és csoportkísérő rendelkezik helyismerettel!
Boltba minden nap lesz lehetőség menni.

Érvényes útlevél vagy érvényes kártya
igazolvány kell a határátlépésekhez!!!

formátumi

személyi

Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:

30.000 Ft foglalót vagy a teljes összeget jelentkezéskor, a
fennmaradó költséget legkésőbb indulás előtt 30 nappal kell befizetni
(utasbiztosítással együtt)!
Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a
számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.

Raiffeisen Bank számlaszám: 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda Kft.
a számlatulajdonos.
Közleménybe a foglaló utas/ok nevét, utazás időpontját és azt kell beleírni, hogy
Montenegró!!!
Érdeklődni lehet:
Szabó Rolandnál a 06-70-278-6852-es telefonon vagy az iroda@rolitura.hu e-mail címen.
Foglalás:
Utazásainkat, szállásainkat, honlapunkon keresztül a programok melletti jobb oldalon,
(esetleg telefonon és e-mailben) tudjátok lefoglalni!
Fontos tudnivalók az Montenegróról:
- államforma: köztársaság (2006 nyarán vált függetlenné)
- hivatalos nyelv: szerb
- főváros: Podgorica
- lakosság száma: 650 000 fő
- hivatalos fizetőeszköz: €uró
- villamoshálózat: 220 V
- vallás: pravoszláv, muzulmán, katolikus
- tengerpart hossza: 293,5 km
- strandok hossza: 73 km
- legnagyobb tó: Szkadári-tó (391 négyzetkilométer)
- nemzeti parkok: Durmitor, Lovcen, Biogradska gora, Szkadári-tó

A képen Budva óvárosa és környéke látható.

Találkozzunk a csodás Montenegróban egy felejthetetlen nyaraláson!

