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בשעת בוקר מוקדמת  
ניפגש בשדה התעופה  

.למונטנגרוונטוס 

לאחר הנחיתה נצא  
, טיבאטלסיור בעיירה 

ובתום הסיור נגיע  
למלוננו בשעת  

.הצהריים

.ארוחת ערב ולינה



.  לאחר ארוחת הבוקר ניסע לסיור באגמים המלוחים

בירתה –טינייה'צנמשיך ונגיע לסיור בעיירה 

.  העתיקה של ממלכת מונטנגרו

נסייר ברחובות העתיקים ונראה את ארמון  

את המנזר הסרבי אורתודוקסי ואת  , הנשיאות

.  המיוחדתוולאסקהכנסיית 

המתמחה בהכנת  , נייגושינמשיך לסיור בעיירה 

. הפרושוטונקניק 

בלב פארק לובצןממוקמת למרגלות הר נייגושי

.לאומי

.בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה



האגם הגדול ביותר בחצי האי הבלקני אשר רובו נמצא בשטחה  , סקאדרלאחר ארוחת הבוקר ניסע לאגם 

.  של מונטנגרו ושליש ממנו בשטחה של אלבניה

.  חיים בשמורהנהנה משייט על האגם ונתרשם מהצמחייה הסבוכה ועשרות מיני הציפורים ה

.  מכל זווית נוכל לקבל תמונה ציורית מרשימה. נראה את הכנסיות והכפרים השוכנים סביב האגם

.  לאחר הפסקה קלה נמשיך ונגיע לסיור בעיר בר

.נסייר בעיר העתיקה ולאחר מכן נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה



לאחר ארוחת הבוקר נוכל לנסוע בתשלום 

.  שבקרואטיהלדוברובניקנוסף 

נערוך סיור רגלי בעיר העתיקה ונגלה את  

.   פינות החמד המייחדות את עיר הנופש הזאת

נראה את המזרקות  . נסייר לאורך חומות העיר

נראה את המנזרים והכנסיות  . אנופריוובראשן 

.ואת מגדל השעון העתיק

כמו כן יינתן זמן להנות מחופי הים הנושקים 

.  לעיר

.בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה



BIOGRADSKA)גורהביוגרדסקההיום נבקר בפארק הלאומי  GORA)   הממוקם בלב ההררי של

. מונטנגרו

JEZEROיזרוביוגרדסקונגיע לאגם  BIOGRADSKO)   ) בגובה ביאלסיצההשוכן במרומי הר

.  נמשיך בנסיעה מרהיבה לאורך עמק הטארה.  מטר1000-של כ

דורמיטורהממוקמת במרכז אזור הר  (ŽABLJAK)אבליאק’זבהמשך נגיע אל העיירה הקטנה 

.מטרים1456-בגובה של כ

.  במונטנגרוהידוע והיפה ביותר דורמיטורבתום הסיור נגיע לפארק הלאומי 

CRNO)נבקר באגם השחור JEZERO)   האגם צלול כל כך עד שהיער המדהים שמקיף

.  אותו משתקף בו

.בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה



.פודגוריצה-הבוקר ניסע לסיור בבירתה של מונטנגרו 

ומעליהם  וריבניקהמוראצ׳ה-את העיר חוצים שני נהרות רחבים 

.גשרים תלויים המחברים את שני חלקי העיר

נראה סגנון . סגנון הבנייה משקף את התהפוכות שעברה העיר

טורקי עם מסגדים שמורים וסמטאות צרות בשילוב רחובות וסגנון  

.  ״העיר החדשה״–אזור הנחשב למרכז העיר –בניה אירופאי 

מעט צנועים –נמשיך בסיורנו ונגיע אל ״מפלי הניאגרה המקומיים״ 

משם נמשיך לביקור ביקב . לעומת המקור אך עדיין מרשימים

. המיוחד

.בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה



קוטורנסייר בכיכרות וברחובות העתיקים בעיירה . קוטורבבוקר ניסע למפרץ 

.  נראה את מגדל השעון ונצפה אל החומות. ששמרה על ייחודה מתקופת ימי הביניים

".  גבירתנו של הסלעים"נשוט אל האי הקטן עליו ממוקמת כנסיית 

.השוכנת לשפת האגםפרסאטנמשיך לסיור קצר בעיירה 

.  בתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב ולינה



לאחר ארוחת הבוקר נסייר באזור החוף של 

נגיע לעיירת החוף המרכזית של מונטנגרו  . מונטנגרו

נערוך סיור רגלי בעיר העתיקה ונראה את  . בודווה

.נמל היאכטות

נגיע למעבר החולי המוביל מהיבשת לאי המפורסם  

.סטפןסווטי

,  נערוך סיור רגלי ונתרשם מהסמטאות העתיקות

נמשיך את  . מהכנסיות והכיכרות, בתים ציוריים

. בבודווהסיורנו 

.   ולינהבתום הסיור נחזור למלוננו לארוחת ערב 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לשדה התעופה  

.  ונטוס חזרה לתל אביב





בודווההמלון ממוקם במרכז 
על טיילת חוף הים ובמרחק 

צעדים ספורים מהעיר  
.העתיקה ומהמרינה
בר, המלון כולל מסעדה

.ומרכז בריאות
חדרי האירוח ממוזגים  

וכוללים חדר רחצה עם  
כספת , מקלחת ומייבש שיער

.ומיני בר

דוקליהמלון ממוקם ליד חוף 
במרחק הליכה ממרכז העיר  

.ומהעיר העתיקהבודווה
בר טרקלין  , כולל מסעדה

חדר  , חדר ישיבה, משותף
.  כושר

חדרי האירוח ממוזגים וכוללים  
כספת , מיני בר, קומקום
.ומקלחת







היתר נהיגה  

?אירופאי

כוכבים 5

הורדתי



לאדם35-( שבת)מחיר ליום הבחירה 











תודה על ההקשבה


