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PLANINSKO DRUŠTVO KRKA IN TURISTIČNA 

AGENCIJA RELAX RAZPISUJETA PLANINSKI TABOR 
BUDVA 

HTL SLOVENSKA PLAŽA 3* / ALL INCLUSIVE 
 

V TERMINU OD 06.06. – 13.06.2017 

 
 

 
Budva je najbolj obiskano turistično mesto v Črnogorskem morju. Mesto leži ob Budvanskem 
zalivu. Budva je ob slikovitem starem mestnem jedru dosegla svoj sloves tudi s čudovitimi 
prostranimi peščenimi plažami. Slikovito staro mestece se je po 2. Svetovni vojni vedno bolj 
širilo z graditvijo številnih turističnih objektov , vil , poletnih hišic in hotelov.  
Budva obdana z beneškim obzidjem, ki so ga postavili v 15. stoletju, obnovili pa v 17. stoletju 
, je ohranila stari del tipičnega mediteranskega mestnega naselja s slikovitimi ozkimi 
uličicami in majhnimi prodajalnami. Razen obzidja, s katerega se nudi lep razgled na mesto. 
Ob Beneškem obzidju je mala plaža, ki se imenuje Račardova glava. Z druge strani pa 
Slovenska plaža, katera je dobila ime po Slovakih, ki so bili prvi turisti v teh krajih.  

 
 

Cena na osebi v dvo postelni sobi  
 
½ TWC BM T SAT TV F KL         460,00 eur pri najmanj 42 prijavljenih 
( cena aranžmaja 369,00eur  dvoposteljna soba B/T + promocijska cena 
avtobusa 60,00eur + turistična taksa 7,70 eur + 2 izleta)  
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Cena vsebuje: 

- 2x vrednost dobropisa 
- Prevoz s turističnim avtobusom ( avtobus ostane na lokaciji ) 
- Nastanitev v dvo postelnah sobah balkon morje  
- All inclusiv ponudba (zajtrk 07:00–10:00 ; kosilo 12:00–14:00 ; večerja 18:00–

21:00 ) 
- All inclusive ponudba domače žgane pijače , domače rdeče in belo vino , pivo , 

likerji , brezalkoholne pijače od 10:00 – 24:00 ) 
- Glasbeni program z živo glasbo vsak noč v baru 
- Folklorni program 1x tedensko 
- Športna animacija ( aquabic , pilates , šola plavanja , fitnes na prostem  
- Wi-fi brezplačno  
- 1x izlet na nacionalni park Lovčen , muzej Dvor Kralja Nikole , Mauzolej 
- 1x izlet katedrala sv. Tripuna , Pomorski muzej , Gospa od Škrpjela  
- Lokalni vodič ( koder je potrebno ) 
- Organizacija in izvedba programa 

 
Doplačilo: 

- Dodatni izleti po dogovoru na sami destinaciji 
 
Natančen program aktivnosti po dnevih bo pripravljen naknadno. 
 
 
PRIJAVE IN INFORMACIJE :    

g. ANTON PROGAR  041 693 195 
 
ZA POTRDITEV REZERVACIJE OBVEZNE PRIJAVE 
PLAČILO 30% AKONTACIJE. 
 
OB 100% GOTOVINSKEM PLAČILU ARANŽMAJA 5% 
GOTOVINSKI POPUST. 
 
POHITITE S PRIJAVAMI ŠTEVILO MEST JE OMEJENO. 


