Črna Gora
Odhod: 20.7.2019
Cena: 899 EUR
Stopnja zahtevnosti 3/4

Program:

Durmitor, rafting po Tari in Prokletije
1. dan (Ljubljana - Žabljak)
Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah. Čaka nas 750 kilometrov poti do
Žabljaka, kjer se naša avantura po Črni Gori prične. Kljub temu, da bomo imeli
udoben kombi, se bo na dolgi poti prilegel tudi počitek. Prihod v Žabljak,
namestitev v hotelu in večerja.
2. dan (Durmitor)
Po zajtrku nas čaka prva treking "tura" po gorskem previsu Durmitorja. Podali se
bomo na najvišji vrh - "Bobotov kuk" na 2523 metra nad morjem. Povratek v
smeri Žabljaka bomo opravili čez Ledeno pečino, ki se nahaja pod "Oblo glavo".
Gre sicer za dolg, a najlepši treking v Durmitorju.
čas: 8-9 ur
3. dan (Rafting po Tari)
Na Durmitorju bomo opravili dva trekinga, vendar pa nas bo ta dan pot popeljala
do nepozabnega bisera Črne Gore - in sicer do reke Tare. Čaka nas spust z rafti
po reki z izjemno globokim rečnimi kanjoni - nepozabno! Po opravljenem spustu
nas bo prsičakala pristna črnogorska pojedina pri domačinih!
4. dan (Durmitor - Plavsko jezero)
Vračamo se na Durmitor in vzpon na "Crvena greda", od koder se razprostira
najlepši pogled na celotno planoto. Na poti nas bodo spremljala ledeniška jezera:
Jablan, Zminje in Črno jezero. Na celotni planini je preko 17 jezer in nekatera
izmed njih bodo vidna le od daleč. Po končanem trekingu se bomo podali do
Plavskega jezera, kjer bomo imeli namestitev. Večerja.
Čas 8 ur
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5. dan (Prokletije)
Pozdravljeni na Prokletijah! Gre za najlepše in pristne gorske masive v Črni Gori.
Prokletije se nahajajo v obmejnem pasu med Črno Goro, Albanijo in Kosovim.
Sicer najmanjši del pripada Črni Gori, okrog 15% celotnega področja, vendar pa
za mnoge tudi najlepši del Prokletij, saj se ravno v Črni Gori gorski previsi strmo
spuščajo v doline. Na 1900 metrov nad morjem bomo našli tudi znamenito
Hridsko jezero. V okviru Prokletij se nahajajo trije najvišji vrhovi Črne Gore, in
sicer "Dobra i Zla Kolata" ter Maja Rosit. Prvi treking nas bo popeljal v dolino
Grbaje, se povzpeli na Volušnico, Popadijo in Talijanko, od koder se razprostira
najlepši pogled na področje Karanfila. Po koncu trekinga nas čaka še lahkoten
sprehod do doline Ropojana, kjer se nahaja slap Grlja in izvir Savino oko.
čas:6-7 ur
6. dan (Prokletije)
Črnogorske Prokletije lahko razdelimo v dva dela, in sicer Plavski in Gusinjski del.
Danes nas bo pot popeljala po Plavskem delu, ki se bohoti z pašniki, gozdovi in
livadami ter seveda Hridskim jezerom, kar je tudi naš današnji cilj. Treking nas
bo popeljal do Babičnega polja, kjer se bomo srečali z tipičnim življenjem na vasi
v Črni Gori - neprecenljivo! Postregli nam bodo tudi kavo.
čas: 6-7 ur
7. dan (Prokletije)
Kraljevski treking - povzpeli se bomo na najvišje in najzahtevnejše vrhove v Črni
Gori. Pot nas bo popeljala na najvišji vrh Maja Koleta na 2.535 metrov nad
morjem oziroma do najvišjega vrha Prokletije Maja Jezerce na 2694 metrov, ki
se sicer nahaja v Albaniji, vendar je vzpon iz črnogorske strani najprivlačnejši.
Izbor trekinga je odvisen od vremenskih razmer. Nočitev.
čas: 10-11 ur
8. dan (Prokletije - Skadarsko jezero - Budva)
Po zajtrku nadaljujemo odkrivanje Črne Gore v smeri Skadarskega jezera in
preko Rijeke Crnojevica do Cetinj (zgodovinska prestolnica Črne Gore), kjer
bomo imeli krajši postanek in sprehod. Popoldan nadaljujemo vožnjo do
Črnogorske obale. Nočitev.
9. dan (Črna Gora - Slovenija)
Po zajtrku prosto za samostojno odkrivanje črnogorske obale, poležavanje na
obali, ipd. V zgodnjih popoldanskih urah se poslovimo od naše avanture, saj nas
čaka še vožnja do Slovenije.

Popotniška agencija Vivatreking, Palmejeva 4, 1000 Ljubljana. Rezervacije in informacije: 041 658 636
ali uros@vivatreking.com

Kaj je v ceni in kaj ni?
Cena vključuje: namestitev hotelu 3* na bazi polpenziona, prevoz z udobnim
kombijem (mini busom), cestne pristojbine in dajatve, vodenje lokalnega
vodnika in slovensko spremstvo, rafting po reki Tari in kosilo, vstopnine v
nacionalni park, zdravstveno zavarovanje, srečanje z domačini v pristni
črnogorski vasici, eden najboljših lokalnih vodnikov v Črni Gori z vsemi licencami
(vključno z licenco za reševanje v gorah)
Cena ne vključuje: vse nakupe osebne narave, pijačo (ustekleničeno vodo).
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 100 eur.

ZAKAJ Z NAMI:
- obiščemo tako Prokletije kot Durmitor
- naš lokalni vodič je hkrati gorski reševalec in izjemno izkušen domačin, ki pozna vsako
malenkost
- v ceni je že polpenzion
- preverjeni hoteli in ne neudobno spanje v šotorih, gorskih hišah - pri več dnevnem
potovanju je spanec ključnega pomena
- rafting po reki Tari že v ceni
- udoben prevoz z kombijem (mini busom)
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