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ČERNÁ HORA
STRUČNÝ POPIS
Nachází se na Balkánském
poloostrově, v regionu Mediteranu, naproti Itálii v jižní
části Jadranského moře.
Černá Hora nazývaná i jako
Montenegro je země přírodních krás, země slunce,
moře, vysokých hor, mnoha
historických památek a velkých přírodních kontrastů.
Je pestrou mozaikou fantastických přírodních motivů,
jaké se dají vytušit z označení Velkolepá krajina. Známá
je nádhernými plážemi, které
lemují její 290 km dlouhé
pobřeží. 117 pláží v délce
73 km je převážně písečných, částečně oblázkových
a patří k nejoblíbenějším
plážím celého jadranského
pobřeží. Černohorské pobřeží
se skládá z Tivatské, Budvanské a Ulcinjské riviéry. Podnebí je velmi teplé a proto
je tu velké množství subtropické a přímořské vegetace.
Sezona na koupání v této
části Jadranu trvá až 180 dní
v roce.

TIVATSKÁ RIVIÉRA

Záliv BOKA KOTORSKA je nejzajímavější
část Černohorského pobřeží, jehož součástí
je i městečko TIVAT. Ukrývá ve svém okolí
unikátní reliéf, členité pobřeží a bohaté kulturní a historické dědictví. Je vstupní branou
do Boky Kotorské z východu. Vedou odsud
2 jižní cesty do Boky. První směřuje k trajektovému spojení Lepetane – Kamenari
a druhá vede k tunelu, dlouhému 1612 m.
Vchází se jím přímo do starobylého Kotora.
Ve středověku, ale i později měli ve městě
letovisko kotorští šlechtici. V blízkosti Tivatu se nacházejí tři překrásné ostrovy
a to Ostrov květů, Ostrov Sv. Marka a malý
ostrůvek s názvem Ostrov, kde se nachází
Klášter sv. Bohorodičky.

– např. tenis, basketbal, házená, minigolf
a různé vodní sporty. Bečiči má téměř
2 km dlouhou písečnou pláž, která byla
v roce 1936 vyhlášená v Paříži jako nejlepší
pláž v Evropě. Mediteránské klima a 220
slunečních dní v roce nabízejí příjemný pobyt
a odpočinek každému po dobu celého roku.
SVETI STEFAN – je perlou nejen Jadranu,
ale celého Středozemního moře. Kdysi centrum šlechtického rodu Paštrovičovců, dnes
nenapodobitelné turistické městečko, které
vyhledávají známé osobnosti z celého světa.

Rozloha: 13 812 km2
Počet obyvatel: 622 471
Hlavní město: Podgorica
Měna: Euro
Medzinárodní poznávací
značka: MNE
Internetová doména: .me
Směrové telefonní číslo: +382
KLIMATICKÁ TABULKA
měsíc
6
7
8
9

BUDVANSKÁ RIVIÉRA

V délce 25 km je nejkrásnější a nejvyhledávanější riviérou. Nejznámější jsou střediska Budva, Bečiči, Svati Stefan a Petrovac,
která jsou propojena dvaceti nádhernými
plážemi.
BUDVA – starobylé městečko, které
má historii starou dva a půl tisíce let. Staré
centrum se rozkládá na malém výběžku pevniny do moře, naproti ostrůvku Sv. Nikola.
Je obepnutá hradbami, nejen podél moře, ale
i směrem do vnitrozemí.
BEČIČI – oblíbené letovisko se rozprostírá
2 km jižně od Budvy. Je tu množství hotelů
a rozmanité možnosti sportovního vyžití

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

PODGORICA

Tivat
Budva

Bečiči

vzduch
27 °C
32 °C
32 °C
26 °C

voda
20 °C
23 °C
24 °C
22 °C
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TERMÍNY 8-DENNÍCH LETECKÝCH ZÁJEZDŮ Z PRAHY (PRG) DO PODOGORICE (TGD)
Odlet PRG-TGD

06.06.

13.06.

20.06.

27.06.

04.07.

11.07.

LETECKÁ DOPRAVA

18.07.

25.07.

01.08.

08.08.

15.08.

22.08.

29.08.

05.09.

TERMÍNY 10-DENNÍCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ
Odjezd ČR

05.06.*

12.06.

19.06.

26.06.

03.07.

10.07.

17.07.

24.07.

31.07.

07.08.

14.08.

21.08.

28.08.

04.09.*

Příjezd ČR

07.06.*

14.06.

21.06.

28.07.

05.07.

12.07.

19.07.

26.07.

02.08.

09.08.

16.08.

23.08.

30.09.

06.09.*

MOŽNOSTI NÁSTUPŮ - ČERNÁ HORA ZDARMA
Praha, Benešov, Tábor ,
Č.Budějovice, Kaplice, Dolní
Dvořiště

Hradec Králové, Pardubice, Kolín,
Jičín, Trutnov,Turnov, Mladá
Boleslav, Benátky

Brno, Hranice, Olomouc,
Prostějov, Přerov, Humpolec,
Jihlava

Ostrava, Nový Jičín, Vyškov,
Mikulov, Frýdek-Místek, Znojmo

Program 8- denních leteckých zájezdů a 8- denních pobytů individuální dopravou:
1. den: odlet České republiky, příjezd do letoviska v dopoledních hodinách, ubytování v ubytovacím zařízení nejdříve od 14,00
hod (v případě individuální dopravy – den nástupu na pobyt) 2.-7. den: pobyt u moře , volný program 8 den: uvolnění ubytovacího
zařízení v dopoledních hodinách (do 10 hod , resp. podle pokynů recepce), odlet z letoviska, (v případě individuální dopravy –
poslední den pobytu)
Doporučená trasa pro individuální dopravu: ČR - Zagreb - Metkovič ( po dálnici ) - Trebinje ( BIH) - hraniční přechod Ilino Brdo Grahovo - Kamenari (trajekt směr Herceg Novi) - Tivat - Budva - Bečiči

Připravili jsme pro Vás
8 denní pobytové zájezdy s odlety v sobotu
od 06.06. do 05.09. z Prahy. Lety jsou zabezpečené leteckou společností
Travel Service. Přímý let
Praha - Podgorica trvá
přibližně 1,45 hod. Transfer z letiště Podgoriace
do střediska Budva trvá
přibližně 45 minut.

INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY V KČ:
Cestovní pojištění B osoba/den

50 Kč

Cestovní pojištění A30 osoba/den

70 Kč

Kompletní informace o nabízeném pojištění naleznete na našich stránkách www.ckglobtour.cz, nebo si zažádejte o tištěnou
podobu. Jednotlivé položky, kterých se komplexní pojištění týká, jsou součástí cestovní smlouvy.

Do Černé hory jsme připravili pobyty individuální
dopravou. Časové pásmo
je stejné jako v České Republice. Pro vstup do Černé
Hory je potřeba platný cestovní pas nebo občanský
průkaz.

Informace o dopravě

ČERNÁ HORA

Doprava

villa

Tropico

Budva

ČERNÁ HORA
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pokoj superior

restaurace ve vile
DÍTĚ ZDARMA

POLOHA: přímo v centru • cca 200 m od
historické části Budvy
POPIS A PLÁŽ: čtyřpatrová vila • v boční
uličce • cca 350 m od písečné pláže • hosté
vily mohou využívat pláž přímo před restaurací Tropico • lehátka a slunečníky za
poplatek
VYBAVENÍ: recepce • menší restaurace •
WiFi v ubytovací části vily a v restauraci na
pláži zdarma • parkování v blízkosti vily,
v hlavní sezóně na blízkém parkovišti (za
poplatek)
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • možnost přistýlky • sprcha/WC • fén • SAT TV

12

SUPER CENA

FIRST MINUTE
sleva

30% 25%
do 31.1.

do 31.3.

od 4 830 Kč

8-DENNÍ POBYTY
13.6.-20.6.
20.6.-27.6.
27.6.-4.7.
4.7.-22.8.
5.9.-12.9.
29.8.-5.9.
22.8.-29.8.
dosp. os. zákl. lůž.
7 300
7 500
7 900
8 300
8 900
dítě 2-11,99 l. přist. se 2 dosp. os.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 2-11,99 l. lůž. rod.
3 850
4 050
4 150
4 350
4 650
4 950
dosp. os. přist.
5 250
5 550
5 650
5 950
6 250
6 750
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (22.6.-14.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: balkon 600 Kč/
pokoj, pokoj Superior 1200 Kč/pokoj. UPOZORNĚNÍ: Pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 3400 Kč, letecká (pouze
sobota-sobota), informace o cenách nástupních míst strana 117.
23.5.-6.6.
12.9.-19.9.
6 900

6.6.-13.6.

Budva

ČERNÁ HORA
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aquapark v Budvě

• lednička • klimatizace • některé pokoje
mají balkon (za příplatek) • většina pokojů
má WiFi zdarma • pokoje SUPERIOR sjou
částečně zrekonstuované (za příplatek)
STRAVA: polopenze • snídaně rozšířené
kontinentální formou obsluhy ve vile • večeře výběr ze 4 jídel s obsluhou v restauraci

Tropico (cca 500 m) na promenádě na pláži
AKTIVITY V OKOLÍ: aquapark (vstup 25
EUR/os., r. 2018) • vodní sporty • animační
programy na pláži • tenisové kurty u hotelu Slovenska Plaža • kavárny • cukrárny •
restaurace • obchody • rušný noční život •
diskotéky na promenádě

hotelový komplex

Slovenska plaža

/

Budva
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ALL INCLUSIVE

• snídaně, obědy a večeře
formou bufetu
• 10:00-23:00 alkoholické a
nealkoholické nápoje
• 11:30 – dezert (zmrzlina
palačinky)
• 16:00 – káva, čaj, zákusky
1x týdně hudební program
• animace (aqua aerobik,
jóga, pilates)
• dětská animace
DÍTĚ ZDARMA

POLOHA: turistické středisko podél přímořské promenády • cca 500 m od historického centra
POPIS A PLÁŽ: komplex ve stylu španělského městečka • vzdálenost od dlouhé
oblázkovo-písečné pláže závisí od polohy
ubytování (cca 150 m) • lehátka a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: klimatizovaná recepce •
trezor za poplatek • několik restaurací

7

a barů • obchody se suvenýry • markety
• kavárny • pizzerie • cukrárny • butiky
• ambulance • dva venkovní bazény s
mořskou vodou • vodní atrakce pro děti
• lehátka zdarma (omezené množství) •
WiFi na recepci zdarma • parkování cca 4
EUR/auto/den
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje • možnost přistýlky • sprcha/WC • fén • telefon
• SAT TV • malá lednička • klimatizace •

SUPER CENA
PRO RODINY

FIRST MINUTE
sleva

30% 25%
do 31.1.

do31.3.

od 9 240 Kč

8-DENNÍ POBYTY
POLOPENZE
ALL INCLUSIVE
6.6.-20.6.
20.6.-27.6.
27.6.-4.7.
4.7.-29.8.
6.6.-20.6.
20.6.-27.6.
27.6.-29.8.
29.8.-5.9.
12.9.-19.9.
5.9.-12.9.
29.8.-5.9.
12.9.-19.9.
5.9.-12.9.
dosp. os. zákl. lůž.
13 200
13 800
14 800
15 300
16 200
17 000
18 600
18 100
dítě 2-6,99 l. zákl. lůž./přist.
7 350
7 650
8 150
8 450
8 950
9 350
10 250
10 050
dítě 7-11,99 l. zákl. lůž./přist.
9 950
10 350
11 100
11 550
12 150
12 750
13 950
13 650
*1. dítě 2-6,99 l. přist. se 2 dosp. os.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 2-6,99 l. lůž. rod.
5 150
5 150
5 650
6 350
8 950
9 350
10 250
10 050
dosp. os. přist.
12 550
13 150
14 100
14 550
15 450
16 150
17 750
17 250
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (22.6.-14.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: balkon 600 Kč/os.,
pokoj 1/1 3850-7250 Kč. UPOZORNĚNÍ: *1. dítě 2-6,99 l. přist. se 2 dosp. os. ZDARMA JEN V OMEZENÉM POČTU POKOJŮ. Pokoj 1/1 TWC
JEN NA VYŽÁDÁNÍ! Pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 3400 Kč, letecká (pouze sobota-sobota), informace o
cenách nástupních míst strana 117.
POKOJE ***

Budva
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část pokojů má balkon/terasu (za příplatek) • WiFi zdarma
STRAVA: polopenze formou bufetu • all
inclusive
AKTIVITY V OKOLÍ: tenisové kurty •
stolní tenis • dětské hřiště • hřiště na míčové hry • vodní sporty • celodenní animace pro děti i dospělé • aquapark (vstup
25 Eur/os., r. 2018) • bary • diskotéky •
rušný noční život

8-DENNÍ POBYTY
POLOPENZE
ALL INCLUSIVE
6.6.-20.6.
20.6.-27.6.
27.6.-4.7.
4.7.-29.8.
6.6.-20.6.
20.6.-27.6.
27.6.-4.7.
4.7.-29.8.
12.9.-19.9.
5.9.-12.9.
29.8.-5.9.
12.9.-19.9.
5.9.-12.9.
29.8.-5.9.
dosp. os. zákl. lůž.
14 900
15 400
16 600
17 200
17 500
18 000
19 900
20 800
dítě 2- 6,99 l. zákl. lůž./přist.
8 250
8 550
9 150
9 550
9 650
9 950
10 950
11 450
dítě 7-11,99 l. zákl. lůž./přist.
11 250
11 550
12 450
12 950
13 150
13 550
14 950
15 650
*1. dítě 2-6,99 l. přist.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZDARMA
2. dítě 2-6,99 l. lůž. rod.
8 250
8 550
9 150
9 550
9 650
9 950
10 950
11 450
dosp. os. přist.
14 250
14 650
15 850
16 350
16 650
17 100
18 950
19 850
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (22.6.-14.9.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: balkon 600 Kč/os., pokoj 1/1 4750-10450 Kč.
UPOZORNĚNÍ: *1. dítě 2-6,99 l. přist. se 2 dosp. os. ZDARMA JEN V OMEZENÉM POČTU POKOJŮ. Pokoj 1/1 TWC JEN NA VYŽÁDÁNÍ! Pes není povolen. DOPRAVA: vlastní,
autobusová doprava 3400 Kč, letecká (pouze sobota-sobota), informace o cenách nástupních míst strana 117.
POKOJE ****

hotel

Šumadija

Bečiči - Rafailoviči

ČERNÁ HORA
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SUPER CENA

POLOHA: v rybářské osadě Rafailoviči •
cca 3,5 km od centra Budvy
POPIS A PLÁŽ: starší udržovaný hotel •
cca 150 m od písečné pláže • lehátka a slunečníky za poplatek
VYBAVENÍ: recepce • trezor za poplatek •
výtah • aperitiv bar • restaurace • a`la car-

FIRST MINUTE
sleva

30% 25%
do 31.1.

do 31.3.

od 4 795 Kč

te restaurace • TV místnost •.WiFi na recepci a aperitiv baru zdarma • parkování
cca 2 EUR/auto/den
UBYTOVÁNÍ: jednoduché• původní nábytek • dvoulůžkové pokoje • možnost přistýlky (gauč) • sprcha/WC • SAT TV • malá
lednička • klimatizace • balkon • mořská

strana (za příplatek)
STRAVA: polopenze formou bufetu
AKTIVITY V OKOLÍ: živá hudba na terase
• biliard • hrací automat • vodní sporty na
pláži • restaurace • kavárničky • bary •
aquapark v Budvě

8-DENNÍ POBYTY
30.5.-27.6.
27.6.-11.7.
11.7.-22.8.
12.9.-19.9.
22.8.-12.9.
dosp. os. zákl. lůž.
5 550
6 850
8 350
10 150
dítě 2-11,99 l. zákl. lůž.
4 450
5 550
6 750
8 250
dítě 2-11,99 l. přist. se 2 dosp. os.
2 950
3 550
4 350
5 250
dosp. os. přist.
3 950
4 850
5 950
7 250
dosp. os. v 1/1
8 650
10 650
13 150
16 050
V CENĚ JE ZAHRNUTO: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta (22.06.-14.09.), pobytová taxa, DPH. PŘÍPLATKY: mořská strana 550
Kč/os., pokoj 1/1 8650-UPOZORNĚNÍ: pokoj 1/1 JEN NA VYŽÁDÁNÍ! Pes není povolen. DOPRAVA: vlastní, autobusová doprava 3400 Kč,
letecká (pouze sobota-sobota), informace o cenách nástupních míst strana 117.
23.5.-30.5.

BOKA KOTORSKA – celodenní výlet autobusem a lodí. Plavba lodí po nejjižnějším
fjordu Evropy – Boka Kotorska, který se skladá ze 4 zálivů (tivatský, hercegnovský,
risanský, kotorský) a je zapsaný ve světovém přírodním dědictví. Návšteva míst
Herceg Novi, katolického ostrova „Gospa ot Škrpelja“, historického města Kotor,
které je pod záštitou UNESCO, pláže Žanjice, příp. Modré jeskyně.
Starý Bar
MONTENEGROTOUR – autobusový výlet do města Cetinije. Návšteva
cetinského kláštera. Pokračování cesty směrem na Kotor, přes horskou
osadu NJEGUŠI, která je známá výrobou njegušského sýra a njegušské
šunky – pršut. Přestávka na osvěžení a ochutnávka specialit. Po cestě do
Kotoru foto zastávka s panoramatickým pohledem na Boku Kotorsku na
známych Lovčenských serpentinách v nadmořské výšce 900 m, prohlídka
Starého Kotoru, volný program.

STARÝ BAR-ULCINJ – celodenní výlet autobusem do jižní části Černohorského pobřeží. Návšteva Starého Baru – města založeného Římany a Ulcinj – města dýchajícího orientem (zlatá ulička, bazar). Oběd v restauraci pod pohořím
Rumija, s krásným výhledem na sousední Albánii. Cesta okolo Skadarského
jezera s foto zastávkami až do rybářské osady Virpazar, která se nachází na
břehu jezera.
TARA RAFTING – kaňon řeky Tara je
druhý nejdelší a nejhlubší kaňon na světě
(po pověstném kaňonu řeky Colorado).
Nachází se v národním parku Durmitor
na severozápadě, na hranici s Bosnou a
Hercegovinou. Je pod záštitou UNESCO.
Splavování na nejzajímavějším úseku
kaňonu v délce 18 km trvá 3–4 hodiny.
Je přerušované malými přestávkami
na koupání a fotografování (vodopád,
nejkrásnější úseky splavu). Snídaně a oběd
jsou připravovány a podávány na typicky
domáci způsob.

SKADARSKÉ JEZERO (národní park) – celodenní výlet autobusem a lodí
k největšímu sladkovodnímu jezeru na Balkánu. Foto zastávky. Plavba lodí
cca 3 hod po jezeře, návštěva ekologického centra národního parku, možnost
zakoupení vína a rakije v prodejně přímo na břehu jezera, koupaní v jezeře a
typický oběd.

KAŇONY ČERNÉ HORY – celodenní
výlet autobusem (tzv. velký okruh Černé
Hory), kde uvidíte kaňon Morac a klášter
Moraca ze 13. století, kaňon řeky Tara,
který je druhý nejhlubší na světě, kde se
bude podávat oběd, Most Durdevica Tara
nad kaňonem řeky s výškou 150 m je
třetí nejvyšší v Evropě, délku má 350 m,
Národní park Durmitor, nejvyšší pohoří
Černé Hory s přestávkou v Nikšič. Návrat
přes Cetinje zpět na pobřeží.
DUBROVNIK – celodenní výlet autobusem
do historického města
Chorvatska, které je
pod záštitou UNESCO.
Prohlídka starého města
s místním průvodcem.

ALBÁNIE – celodenní výlet autobusem do krajiny kontrastů a brány do
orientu – Albánie. Návštěva míst – SKADAR, které leží na břehu Skadarského
jezera - návšteva největší katolické baziliky na Balkáně – Katedrály sv. Stefana,
prohlídka pevnosti Rozafa, která sloužila jako obranná pevnost nad městem
a bývalého královského města KRUJA - návštěva archeologického muzea v
přírodě, kde je zobrazená celá historie Albánie.
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