
 H-1103 Budapest, Kőér u.2/b.
 +36-20/977-56-11

@  zoldsport@altavizsla.hu   
 www.zoldsport.fw.hu

Adószám: 18191970-1-42
Ella Bank 17000019-11684679

                                                                                            

MONTENEGRÓMONTENEGRÓ
  (Crna Gora, Fekete-hegyek)(Crna Gora, Fekete-hegyek)

2008 július 26 – augusztus 3.2008 július 26 – augusztus 3.

1. nap: Budapest – Szerbia – Montenegró – Žabljak

Indulás Budapestről reggel 5.30 órakor! Találkozás a IX. Határ
úti Ibis szálló mellett. Autó a közeli metró telepen hagyható.
Folyamatos  utazás  rövid  megállásokkal,  érkezés  este
Žabljakba,  a  Durmitor  Nemzeti  Park  központjában  fekvő
városba.  Žabljak  1456  méter  magasan  fekszik,  a  Balkán
félsziget legmagasabban fekvő városa. 
Szállás: Žabljak

2. nap: Durmitor

A 3900 hektár  területű  Durmitor  Nemzeti  Park 1980 óta  az UNESCO
világörökség  része.  A park  területén  22 csúcs  emelkedik  2000 méter
fölé,  17  gleccsertó,  1  jégbarlang  található.  Gyalogúra  a  Durmitorba,
útvonal: Fekete-tó – Veliki Medjed-csúcs (2280 m) – Fekete-tó 15  km,
6 óra

Szállás: Žabljak

3. nap: Durmitor

Túra a Durmitorba. Járművel a Bobotov Kuk déli
oldalán lévő hágóhoz (1974 m). Majd gyalogtúra a
Durmitor  legmagasabb  pontjára,  Bobotov  Kuk
(2522 m). Visszafelé megnézzük a jégbarlangot is.
18 km, 7 óra
Szállás: Žabljak

4. nap: Tara-kanyon

Utazás járművel a Tara-kanyonig. Túra a világörökség részét képező
gyönyörű Tara-kanyonban, mely a Földön – a Colorado kanyonja után
– a második legmélyebb szurdok. A Szent Mihály arkangyal kolostor
megtekintése kívülről.
A  Tara  folyónak  a  Durmitor  lábánál  80  km hosszú  szakasza  folyik,
néhol az 1300 méteres mélységet is eléri. Gyalogtúra a kanyonnál.

Szállás: Žabljak
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5. nap: Biogradi Hegység Nemzeti Park

Kirándulás a Biogradi Hegység Nemzeti Parkba, túra az 5400
hektár területű nemzeti parkban, ami 1878 óta védett területnek
számít.  Európa  3  őserdeje  közül  az  egyik  a  nemzeti  park
területén található.  A nemzeti  park területén fekvő  Biogradi-tó
1,5 órás sétával körüljárható. 

Szállás Žabljak

6. nap: Žabljak – Šavnik  - Morača – Virpazar

Utazás Podgoricán keresztül  Virpazarba,  a Shkodrai-tóhoz,  a  Balkán félsziget  legnagyobb
tavához. A tó felülete 391 km2, mely évszakonként változik. A 40.000 hektáros nemzeti park
madárrezervátum is. Út közben a XIII.sz-i Morača kolostor és a vízesés megtekintése. Rövid
séta a Morača kanyonban. Szállás Virpazarban.

7. nap: Virpazar – Budva - Virpazar

Indulás a tengerpartra, fürdés a tengerben. Városnézés
Budván  Montenegró  üdülőközpontjában,  séta  a
hangulatos óvárosban. Szállás Virpazarban.

8. nap: Virpazar – Kotor - Mostar

Indulás  Kotorba,  délelőtt  fürdés  a  tengerben  valahol
menet közben. Délután Kotor megtekintése. Óvárosa a
világörökség  részét  képezi,  séta  várban,  a  halpiacon.
Indulás  tovább  Mostarba,  Bosznia–Hercegovina  egyik
gyöngyszemébe, esti séta a török hangulatú óvárosban. 

Szállás Mostarban.

9. nap: Mostar – Szerbia – Budapest

Indulás haza, érkezés Budapestre a késő esti
órákban.
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Mindenképpen szükséges felszerelés:  1 napos hátizsák, strapabíró túraöltözet, esőkabát,
magas szárú edzőcipő vagy túrabakancs, meleg ruha, fejfedő, fürdőruha, gáz/villanyfőző.

Szállás: 
Žabljak:  4–6 ágyas jól felszerelt, szeparált apartmanokban (5 éjszaka) 

http://www.durmitor-autocamp.com
Virpazar: egyszerű panzióban (2 éjszaka)
Mostar:  panzióban,  3-4-5  ágyas  egyszerű  szállodai  szobákban,  közös  fürdőszoba,

reggelivel (1 éjszaka) www  .hostelnina.ba  

Étkezés: saját otthonról hozott, vagy helyben önállóan elkészített ételekből.

Részvételi díj (legalább 40 fő esetén): 70.400 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:

- utazást komfortos autóbusszal
- túravezetést
- szállást.

Külön fizetendő:
- baleset-, betegség és poggyászbiztosítási lehetőség 3.600 Ft/fő – aki ilyet kér, az jelezze!
- kötelező sztornó biztosítás 1,5% (1.056 Ft),
- fakultatív  program  lehetőségek  egyéni  szervezésben:  vadvízi  evezés  a  Tarán,  esti

csónakázás, hajózás a Shkodrai-tavon, 
- belépő  a  kotori  várba,  jégbarlangba,  Nemzeti  Parkokba,  stb.  A törvényes  fizetőeszköz az

€uro.
                                                                
Megjegyzés: a túrát  a Kolibri  93’  Kft.  Utazási  Iroda szervezésében rendezzük,  az utazási

feltételek  tekintetében  az  ő  előírásaik  a  mérvadók!  http://www.kolibri.hu/index2.php?
page=aloldal&id=6

Jelentkezés a túrára: 40%, azaz 28.000 Ft március 31-ig (ezután az utazási iroda elkezdi
feltölteni az általunk el nem foglalt szabad helyeket) a fejlécben leírt bankszámlánkra
átutalásával,  vagy  készpénzben  történő  befizetésével.  A  fennmaradó  43.500  Ft
összeget (a kötelező 1,5% sztornó biztosítás is benne van) június 26-ig kell befizetni,
átutalni.

Felvilágosítás: 
- túra ügyekben Borsos Gábor (20/977-56-11) és Mátéka László (20/376-39-46), 
- szállás, utazás, egyéb ügyekben Kovács Márk (20/942-20-46).

Figyelem! Szerbiába, Montenegróba, Boszniába vízum ugyan nem kell,  de az utazási
időn túl legalább még 3 hónapra érvényes ÚTLEVÉLRE SZÜKSÉG VAN!!!

JÓ FELKÉSZÜLÉST ÉS TÚRÁZÁST KÍVÁNUNK!
         ZÖLDSPORT Egyesület


