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Plantaža 13. julij                                        Pokušina vin v kleti                                           Žabljak in trdnjava Crnojevića                                                                                              

                                                                                                                                                                                       Foča- Aladža džamija                                                                                                                                           

Razpis za izlet v Črno goro v dneh 25. do 29.6.2020  

1 dan ( 25.6.2020): Nova Gorica – Dubrovnik - Budva. Odhod LE iz Nove Gorice zgodaj zjutraj (cca ob 
3,00). Prijavljene bomo pobrali tudi v Ajdovščini. Dubrovnik je kamniti biser Sredozemlja in pod 
zaščito Unesca. Ob spremstvu lokalnega vodnika se bomo sprehodili po starem mestnem jedru: Stradun, 
cerkev Sv. Vlaha, palača Sponza, knežji dvorec, frančiškanski samostan.Če bo čas, se bomo s kabinsko 
žičnico popeljali na Gruž- Srdž. Nadaljevanje vožnje proti ČRNI GORI, do Budve. Namestitev v hotelu. 
Po krajšem počitku se bomo skupaj podali na ogled Budve enega najstarejših naselij ob Jadranski obali: 
Citadela, Kaštel Sv. Marije, Cerkev Sv. Ivana in Sv. Trojice… Po ogledu prosto do večerje v restavraciji 
ob morju. Nočitev. / Ta dan imamo le večerjo. Morda vzemite kaj s sabo ali bomo kupili kaj med potjo/ 

2 dan (26.6.2020) : Po zajtrku s bomo odpravili na celodnevni izlet. Vožnja mimo Boke Kotorske, ki je 
eden najlepših zalivov sveta in najjužnejši fjord Evrope. Ogledali si bomo Kotor, ki je tudi pod zaščito 
Unesca. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru, si ogledali glavni trg, stolp z uro in najstarejšo 
katedralo Sv. Tripuna iz leta 116. Vzeli si bomo prosto za kavico potem pa se bomo po serpentinasti cesti 
povzpeli do Njegušev, rojstnega kraja pesnika in utemeljitelja črnogorske države Petra Petroviča 
Njeguša. Po kratkem postanku za malico z njeguškim pršutom bomo nadaljevali vožnjo na Lovćen in se 
sprehodili do Njegoševega mavzoleja, delo kiparja Ivana Meštrovića. Obiskali bomo tudi Cetinje. 
Popoldne sledi vožnja po slikoviti gorski cesti s panoramskim pogledom na obalna letovišča. Sledi 
povratek v hotel in večerja. 

3. dan (27.6.2020) : Po zajtrku sledi celodnevni izlet:  z avtobusom vožnja proti Skadarskemu jezeru. 
Tu se bomo vkrcali na ladjico in se z njo zapeljali po jezeru. Sledi kosilo. Nato se bomo popeljali do 
samostana Ostrog iz 17. stoletja, ki je vklesan v steno na višini 900m in je največje svetišče v Črni gori. 
Sledi vožnja mimo Podgorice do vinogradov »Plantaže 13. julij«, ki si jih bomo ogledali in nato v kleti, 
ki je v podzemnem predoru bivšem vojaškem letališču, degustacija vin. Nato povratek proti hotelu  z 
ogledom kanjona reke Cijevne.  Večerja, spanje! 



 

 4. dan (28.9.2020): Po zajtrku  vožnja po dolini Morače in Tare do Žabljaka  v Durmitorskem 
pogorju, kjer bomo prespali. Med potjo bomo imeli po potrebi postanke za kosilo in tudi za uživanje 
prečudovite narave. 

 5. dan (29.6.2020): Po zajtrku se bomo odpravili proti domu s postankom v Foči (ogled  Aladža 
džamije), dalje mimo Sarajeva, Travnika, Jajca, Banjaluke na avtocesto proti Sloveniji. Vmes bodo 
seveda postanki za oglede in tudi za kakšno porcijo izvrstnih čevapčičev. 

Naj vam omenim, da se bomo vozili ob rekah Morača, Tara, Zeta, Piva, Drina, Željeznica, Bosna, Vrbas, 
Pliva /vse poznamo iz šole!). Uživali bomo tudi v Durmitorskem pogorju, Durmitorskem narodnem 
parku, lahko si bomo privoščili kopanje, če ne drugače večerno, poskusili njihovo hrano in vino … 

Cena izleta: preračunana na udeležbo najmanj 40 oseb: cca 380€, najmanj 30 oseb bo cca 450€. 

VPIS TAKOJ (zaradi rezervacije) s plačilom akontacije 100€, aprila 60€, maja 60€, junija 60€ (plačilo 
na avtobusu) in julija 100€ OZIROMA : akontacija 110€, aprila 80€, maja 80€, junija 80€ (plačilo na 
avtobusu) in julija še razlika cca 100€.  
 
Obroke lahko plačate na prvem pohodu v mesecu ali direktno na bančni račun društva:  
004750 0001089 749 s pripisom obrok za Črno goro. 
 
Cena vključuje: namestitev v hotelu – HB (polpenzion), hrana čez dan 4. dan, avtobusni prevoz s 
turističnim avtobusom ***, žičnica v Dubrovniku, vodenje, vožnjo z ladjico, vstopnine, degustacije, 
zdravstveno zavarovanje za tujino, organizacijo programa. 
 
Ne vključuje zavarovanja odpovedi potovanja, individualnih stroškov, doplačil za enoposteljno sobo. 
 
Po sklepu občnega zbora društva akontacije ne vračamo, razen v primeru odpovedi potovanja zaradi 
bolezni ali smrti v družini (potrdilo!). 
 
 
 
Nova Gorica, 2.3.2020                                                                      
                                                   
 
Sestavila Mirjam                                     Predsednik: Franko Sarzina 


