Fakultatív programok a montenegrói nyaraláson
Egész napos kirándulás Albániába: 22 Euró/fő (helyi idegenvezetővel)
Reggel átmegyünk az Albán a határon, ahol találkozunk a helyi idegenvezetőnkkel
Artúrral, majd továbbutazunk az ország középső részébe, hogy első megállónkhoz
érjünk, mely a magas komor hegyekkel körülvett Kruja városa. A város nevének
jelentése forrás, mivel forrásokban gazdag területen fekszik. A török hódoltság
idején az ország központja, valamint az albánok nemzeti hősének Szkander
Bégnek (Kasztrióta György) szülőhelye és hadiszállása. Mivel Szkander Bégnek
Hunyadi János volt az egyetlen szövetségese a törökkel szemben, így a
magyarokat szívesen fogadják az albánok. Közös sétánk során megcsodáljuk a
középkori várfal maradványait, a citadellát és ellátogatunk a szűk, sikátoros 19.
századi bazárba is. Tradicionális ételeket is kóstolhatunk, lesz ebédelési
lehetőség is.
Ezt követően ismét buszra szállunk és meg sem állunk Shkodra városáig, ahol
megtekintjük a város legfőbb nevezetességét, a Buna és a Drini folyók által
körülölelt várhegyen álló középkori Rozafa várát. A várfallal és bástyákkal
szegélyezett várban még ma is állnak a 14. században épített székesegyház
falai. Az épületet később mecsetté alakították, minaretjének alapjai ma is
láthatóak. A legenda szerint a vár onnan kapta a nevét, hogy a várat építő
három fivér legfiatalabbikának feleségét, Rozafát élve befalazták a várba, hogy
az ne omoljon össze. A várfalról gyönyörű panoráma nyílik a Shkodrai-tóra és az
Albán Alpok láncaira is.
Még mielőtt visszaindulnánk Ulcinjba, megtekintjük a belvárosban a katedrálist,
valamint Albánia legnagyobb mecsetjét is.
(Belépőre 2-3 Euró szükséges (Rozafa vára), illetve Krujában, akit érdekel még be
lehet menni a Szkander Bég múzeumba, belépő:1,5 Euró és a néprajzi múzeumba is,
belépő: 2,5 Euró.)

Egész napos kirándulás Petrovacba és Sveti Stefánba strandolással:
12 Euró/fő
Ez a csodás nap elsősorban a fürdésről szól, de nem akármilyen helyeken és
strandokon. A délelőtt folyamán a képeslap szépségű Sveti Stefánt vesszük
célba, ami egy új szintre emeli a tengerparti romantika fogalmát. Mintha egy
másik korba lépnénk, mikor megérkezünk ide. A középkori fallal körülvett falu
fénykorát – részben Sophia Loran és Carlo Ponti románcának köszönhetően – a
60-as években élte, a 80-as években teljesen lepusztult, de mostanában egy
igazi kultuszhellyé nőtte ki magát. Tökéletes álomnyaralás helyszíne lehet, kitűnő
strandokkal, távol a nagyvilág zajától. A délutánt Sveti Stefantól délebbre

elhelyezkedő Petrovac, gyönyörű turista paradicsomában töltjük, ami a budvai
Riviéra része. Itt található a híres Petrovaci homokos strand is (Petrovačka
Plaža), amely 620 méter hosszan elhúzódva különleges élményt nyújt a Petrovacon
nyaralók számára. Ezen a hosszú szakaszon szuvenír-árusok, éttermek, kávézók
várják vendégeiket... Rendezett partszakasz, tiszta víz... mi kell még? Különösen
széppé teszi a helyet a plázs előtt húzódó két sziget, Katić és Cveta Nedjelja. E
két sziget közvetlen környezete a búvárok egyik közkedvelt merülési helye
Montenegróban. Akiknek lesz kedve, azokkal átmegyünk bérelt motorcsónakokkal
Katić szigetére, ahol lehetőség lesz egyet csobbanni, majd felmenni a híres
kápolnához, melyet hajótöröttek emlékére építettek a szigetecske csúcsán.
(Belépő nincs, motorcsónak ára, létszámtól függően 4-6 Euró/fő.)

Egész napos kirándulás a Kotori-öbölbe, hajókázással fűszerezve:
20 Euró/fő
Az öböl amely Európa egyik legszebb természeti képződménye olyan, mint egy
norvég fjord, mely mélyen benyúlik a szárazföldbe. Földtörténeti szempontból
azonban nem nevezhető fjordnak, mert kialakulása nem a gleccser csiszoló
hatásának, hanem a felszín gyűrődésének, vetődésének köszönhető (ezért is a
viszonylag gyakori földrengés). A Kotori-öböl legelrejtettebb déli sarkában, a
Lovćen hegy lábainál épült történelmi város szintén a Kotor nevet viseli. 1979ben az utolsó nagy földrengést követően az UNESCO a világörökség részének
nyilvánította megérdemelten, mert közmegegyezés szerint Montenegró legszebb
városa. A történelmi városrész egy várfallal körülvett háromszög alakú terület. A
várfal, mely összességében 4,5 km hosszú, meredeken felmászik a 260 méter
magasan a város felett álló Sveti Ivan erődítményig. A tipikusan mediterrán
jegyeket mutató történelmi városrész három kapun keresztül közelíthető meg. A
történelmi városrésztől délre épült a némi iparra is bíró Škalkjari városrész. A
város és az erőd megtekintését követően hajókázásra indulunk az öbölben
található kis szigetre, melyen egy apró templom is található, eléggé távol a világ
zajaitól.
(Belépőre és hajózásra 6-7 Euró szükséges, de egyik program sem kötelező.)

Egész napos kirándulás, vásárlás és strandolás Budvába a tengerpart
fővárosába: 12 Euró/fő
Budvára kell egy egész nap, mert sok látnivaló és lehetőség van a városban, nem
is beszélve a strandokról. Itt van a legnyüzsgőbb élet, egész Montenegróban.
Budva a legnagyobb tengerparti település az országban, a montenegrói turizmus
metropolisza. A természeti szépségek mellett, mint a szigetek, és a festői
partszakaszok, Budva gazdag történelmi emlékekben is. Az óváros egy kicsiny
félszigeten fekszik és a kulturális örökség bölcsője. Keskeny utcák keresztezik

egymást, kis terekkel és híres épületekkel, mint például a Szentháromság
templom. Nyaranként e hely kulturális központtá válik, s helyet ad számos
színházi előadásnak és rendezvénynek. Stari Gradban számos kiállítást tekinthet
meg az idelátogató. A Stanjevici, Podostrog, Rezevici i Gradiste-kolostorok
fontos történelmi emlékei Budvának. Tengerpartja 21 km hosszú 17 stranddal.
Egész

napos kirándulás a Skadari tóhoz
strandolással) és Stari Bárba: 12 Euró/fő
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Ismét egy változatos és látványos nap elé nézhetsz, ha velünk jössz erre a
kirándulásra is! Délelőtt az utolsó édesvízi mocsarak egyikéhez indulunk, ami a
Balkán legnagyobb tava a Prokletije- és a Rumija-hegység között fekszik. A
Sakadari tó felülete a vízállástól függően 370 és 530 km2 között ingadozik. A tó
43 km hosszú és 14 km széles, átlagos mélysége eléri a 7 métert, ám egyes
részein akár a 60 métert is meghaladhatja. Megközelítően 50 sziget emelkedik ki
a víz felszínére. Felületének kétharmada Montenegró, egyharmada Albánia
területéhez tartozik. A tavat a Morača, a Crnica, a Plavnica és a Rijeka
Crnojevića folyók táplálják, további 50 forrás pedig a tó mélyén fakad. Belőle
ered az Adriai-tengerbe torkolló Bojana folyó, ami Montenegrót és Albániát
választja el egymástól. A tóban rengeteg hal él, partján több, mint 270
madárfaj (pl. pelikán) fészkel, illetve talál itt menedéket. Partvidéke mocsaras,
amit sűrű nádas és gyékényerdő borít. A tó felszínét igen gazdag növénytakaró,
többnyire sulyom, sárga és fehér gesztenye, különböző fajta vízi és tavi rózsák
borítják. A D-i sziklás részt egy nagy kiterjedésű vadgesztenyeerdő szegélyezi.
Rijeka Crnojevica egy szép kis halászfalu négy kőhíddal és egy kis
márványsétánnyal. A falutól 5 kilométerre található a „montenegrói Dunakanyar”. A tavon látványos hajókiránduláson fogunk részt venni, ami egy csodás
helyen kiköt majd a nyílt vízen és ott lesz lehetőség az iható tisztaságú vízben
úszni, fürödni és akár ugrálhatunk is a fedélzetről. A hajókázás után a közeli
antik romvárost Stari Bart (Öreg Bar) keressük fel, ami 5 km-re fekszik a
parttól a hegyekben. Ez az egyik legrégebben urbanizált város az országban. A
város létezéséről már a 10. század óta vannak írásos adatok, ekkor Antibareos
névvel illették. Történészek azonban feltételezik, hogy már a 6. században
létezett ezen a helyen római település. A város történelmében sorra váltották
egymást az uralkodók. A legutóbbi uralom, a 300 éves török irányítás alól 1878ban szabadult fel a város. E tájban pecsételődik meg Stari Bar sorsa is: a jól
védhető, mészkődombra települt vár a 19. század végén és a 20. század elején
bekövetkező lőporrobbanásoktól romba dőlt. Az első robbanás okozta károkat még
megpróbálták a lakók helyrehozni, de a második robbanás után magára hagyták
az antik várost és leköltöztek a 3-5 km-re fekvő tengerpartra, hogy ott
építsenek új otthont maguknak.
Az óvárosban azonban még ma is akadnak lakók, sőt ha szétnézünk a vár egyik
magas, máig megmaradt bástyájáról, akkor 1-2 újonnan épülő házat is meg lehet

figyelni. A középkori város területének északi oldalán állt a hatalmas erőd (a
vár), ami katonai célokat szolgált. Vastag falai, tornyai, bástyái, a föld alatt és
a falakban eldugott járatai mind a védelmi célt szolgálták. A két kaput vaskos
ágyúk védték. A vár legidősebb részei a 9-11. század környékéről származnak.
Az óvárosban található az ország (és többek szerint Európa) legidősebb élő
olajfája, ami több, mint 2000 éves. Mára már a város jelképe lett. A fa a mai
napig hoz termést!
(Belépőre és hajókázásra 14-15 Euró szükséges.)

Ha az összes fakultatív programra eljössz, kedvezményt adunk az
árból és összesen csak 70 Eurót kell fizetned (78 Euró helyett)! A
programokról részletesebben az utazáson fogsz hallani. Akkor
elmondjuk, hogy melyik nap hova megyünk, mikor indulunk és érkezünk
vissza a szállásra.

