
 

B U D V A:  od 6. junija do 13. junija 2017 

PROGRAM ( Osnutek ): 

1. dan: 6. 6. 2017: NOVO MESTO – SPLIT – Dubrovnik - BUDVA 

Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja na relaciji NM-Budva.  Namestitev v 

HTL SLOVENSKA PLAŽA. Kosilo, prosto za kopanje ali sprehod v  mesto Budva, 

večerja in prenočišče.  

2. dan: 7. 6. 2016:  Budva 

Po zajtrku sprehod po  do mesta Budva ogled kulturno zgodovinskih zanimivosti 

( možen je ogled s lokalnim vodnikom ). Kosilo, popoldansko kopanje, planinsko 

druženje in sončenje na hotelskih plažah. 

3. dan: 8. 6. 2017: LOVČEN – DVOR KRALJA NIKULE 

Po zajtrku, izlet na nacionalni park Lovčen, muzej Dvor kralja Nikule, Mavzulej.  

Povratek v hotel, večerja. Kosilo lanč paket. Doplačilo: 10.00 € ob zadnjem 

vplačilo, če se bomo tako dogovorili za  prevoz. 

4. dan: 9. 6. 2017: Planinski  pohod – Velji Kosmać (881m ) 

Po zajtrku, pohod po planinski poti Ogradjenica – Velji Kosmoč – Prevoj 

Paštrovska gora. Dolžina poti je 12km, višinske razlike 232m. Doplačilo 

avtobusni pravoz. Povratek v hotel, kosilo, kopanje, planinsko druženje na 

hotelskih plažah. 

 5. dan: 10. 6. 2017:  Izlet -  SKADRSKO JEZERO ali TARA 

Po zajtrku vožnja do Skadrskega jezera , ogled zanimivosti z lokalnim 

vodnikom. Možnost vožnje s turistično ladjo po jezeru. Povratek v hotel, 

večerja in družabno srečanje.  Kosilo lanč paket. Doplačilo avtobusni prevoz! 

6. dan: 11. 6. 2017 : Možen izlet ( ne obvezno ) 

Po zajtrku  izlet – ogled katedrale sv. Tripuna, Pomorski muzej, Gospa od 

Škrpjela. Doplačilo: Doplačilo: 10.00 € ob zadnjem vplačilo, če se bomo tako 

dogovorili za  prevoz in vstopnine. Povratek v hotel, kosilo, kopanje, planinsko 

druženje na hotelskih plažah. 



7. dan: 12. 6. 2017: PROSTO, KOPANJE ,  DUŽABNE IGRE ali izlet Albanija 

Možen obisk kake vinske kleti z degustacijo, morskih specialitet. Doplačilo!  

Voden pohod po predhodnem dogovoru in željah udeležencev. Kopanje, 

planinsko druženje na hotelskih plažah .Možnost izleta v Albanijo – doplačilo 

avtobusni prevoz. 

8. dan: 13. 6. 2017: POVRATEK DOMOV: Budva – Split – Novo mesto 

Po zajtrku izpraznitev sob, možnost kopanja. Odhod iz hotela. Vožnja s 

turističnim avtobusom s krajšimi postanki proti Novemu mestu. 

 

Program ni zavezujoč in ga bomo prilagajanji želji večini udeležencev in 

vremenskim razmeram. 

 

Pripravil za PD Krka Novo mesto Anton Progar 

  

 

 

 

 

   

 

 


