Nyaralás és körutazás Montenegróban
Gyere velünk Montenegróba egy feledhetetlen 10 napos és 8 éjszakás körutazásra és
nyaralásra. Vár ott minket kavicsos, sziklás és homokos tengerpart, nagy hullámok, igazi
balkáni hangulat, hangulatos középkori városok, gyönyörű természeti látnivalók, jobbnál
jobb fakultatív programok, mindez az Adria legnaposabb partszakaszán. Természetesen
a bulik és különféle vízi sportolási lehetőségek is szép számmal képviseltetik magukat a
hét folyamán. Mikor?
I. 2017. június 22. - július 2.
II. 2017. július 13-23.
III. 2017. augusztus 3-13.
IV. 2017. augusztus 11-21.
V. 2017. augusztus 31. - szeptember 10.
Program:
1. nap: Indulás este, éjszaka a buszon.
2. nap: Érkezés a délelőtti órákban Ulcinjba a montenegrói tengerpart legdélebbi városába. Szállásunk
elfoglalását követően a helyi strandok és a tenger minőségének ellenőrzésére indulunk. Este közös városnézés,
legjobb bárok, éttermek és szórakozóhelyek felfedezésével, majd fergeteges nyitóbuli egy tengerparti bárban
vagy diszkóban.
3. nap – 8. nap: Montenegrói fergeteges nyaralásunkat, pihenésünket és bulizásokat színesítjük majd,
látványos és izgalmas fakultatív programokkal is. Átmegyünk az Adria és a Balkán elfeledett és alig ismert,
elmaradott államába Albániába, kirándulunk és hajókázunk a Kotori-öböl mesébe illő tájain, ahol még
felfedezzük Perast és Kotor városkáit is. Járunk majd Stari Bar középkori településén, majd fürdőzünk a part
legromantikusabb nyaralóhelyein is Petrovacban és Sveti Stefanban (gazdagok szigete). Természetesen nem
hathatjuk ki a tengerpart fővárosának Budvának a látnivalóit és változatos strandjait sem. Igény esetén a
legbátrabbakkal elmegyünk hajókázni és fürödni Montenegró legnagyobb és legcsodálatosabb tavához a
Skadari tóhoz is! Természetesen esti programokkal is fogjuk színesítjük a hetet, élvezzük a szabadságot, sokat
nevetünk, jókat eszünk és koktélozunk.
9. és 10. nap: Kiköltözés a szállásunkról, majd krokodilkönnyes búcsú újonnan megismert barátainktól,
indulás haza, éjszaka a buszon. Érkezés haza a délelőtti órákban.

Szállás: Ulcinjban lesz a montenegrói tengerpart egyik legpezsgőbb városában. A strandtól és a központtól
10 perc sétára található, nagyon szép panorámával büszkélkedő, apartmanházak, 2-3-4 személyes, igényesen
kialakított, teljesen felszerelt, fürdős, mediterrán hangulatú szobáiban és stúdióiban fogunk lakni.

Utazás: 50 személyes kényelmes autóbusszal
Költség: 54.000 Ft-tól, ami tartalmazza: útiköltséget, szállást, csoportvezetőt, programok szervezését és
ágyneműt

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
címen.

Szabó Rolandnál a 70/278-6852-es telefonon vagy az iroda@rolitura.hu

