
 
 
ČRNA GORA IN SRBIJA ZA PD ŠEMPETER  
 

   
 

1. DAN: Sreda, 19.06.2013  
Odhod iz dogovorjenega kraja ob 19.00. uri. Vožnja v smeri Zagreb - Sarajevo - Pljevlja - 

Bijelo Polje - Plav.  

2. DAN: Četrtek, 20.06.2013 (Popadija - predvidoma 5 ur hoje)  
Po osvežitvi in nastanitvi sledi pohod po Prokletijah. Startali bomo v prekrasni dolini, 

imenovani Grbaje (1000mnv). Po osvojitvi atraktivnega vrha med Črno Goro in Albanijo - 

Popadija (2057mnv) se bomo spustili do avtobusa. Vrnitev v Plav. Večerja in nočitev.  

3. DAN: Petek, 21.06.2013 (Vizitor - predvidoma 6 ur hoje)  

Zajtrk. Vožnja do Brezojevice (1100mnv), od koder se bomo peš odpravili najprej do 

Visitorskega jezera (1800mnv), nato pa še do vrha Visitora Bandera (2211mnv) ter 

Smetnega vrha (2219mnv). Spust v dolino. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.  

4. DAN: Sobota, 22.06.2013 (Hridski krš - predvidomaa 4-5 ur hoje)  
Po zajtrku vožnja do Bajrovića katuna (1648mnv), od koder peš nadaljujemo do eno uro 

hoje oddaljenega Hridskega jezera (2010mnv). Osvežitev. Naslednjo uro in pol hoje bomo 

potrebovali do Hridrskega krša (2374mnv). Po malici sledi dve urni spust do Bogičevića 

katuna (1644mnv). Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.  

5. DAN: Nedelja, 23.06.2013 (predvidoma 2 uri hoje)  
Zajtrk. Vožnja mimo Beran do Brodareva, kjer prečkamo mejo z Črno Goro. V bližini 

samostana Kumanica se bomo preoblekli in pripravili za rarfting na reki Lim. Po dveurni 

avanturi sledi najprej vožnja do spomenika na Jabuki, kjer je bil ubit narodni heroj Boško 

Buha, po krajšem postanku pa predvidoma dve urni pohod po Kameni gori, ki ga končamo 

v kraju nastanitve. Večerja in nočitev.  

6. DAN: Ponedeljek, 24.06.2013 (predvidoma 2 uri hoje)  
Po zgodnjem zajtrku vožnja do Bajine Bašte. Postanek pri izlivu verjetno najkrajše reke na 

svetu - Vrelo (365m), za katero domačini radi rečejo da je »dolga kot celo leto in bistra kot 

oko«. Rečica se s prekrasnim slapom izliva pri HE Peruča v Drino. Po osvežitvi 

nadaljujemo z vožnjo proti NP Tara. Avtobus zapustimo pri objektu »Predov Krst» 

(1075mnv), ki velja za srce NP in se nahaja v neposredni bližini najlepših naravnih 

znamenitosti tega predela, kot so: slapovi Peručac, mali in veliki Skakavac ter številnih 

jam, izmed katerih je najbolj znana jama »Topla peč«. Sledi krajši sprehod po nacionalnem 

parku. Vožnja do železniške postaje Jatare (700 mnv), od koder se bomo odpravili na 

vožnjo z nepozabnim »Čirom« po znani Šarganski osmici, ki velja za najatraktivnejšo 

ozkotirno železniško progo v Evropi, z 22 tuneli. Po slabi uri vožnje bomo prispeli na 

železniško postajo Mokra Gora. Nastanitev, večerja in nočitev.  

 



 

7. DAN: Torek, 25.06.2013  
Zajtrk. Vožnja do Valjeva, kjer si bomo v spremstvu lokalnega vodnika ogledali eno izmed 

najbolj markantnih zgradb v mestu - »Kulo Nenadović« ter se sprehodili do Narodnega 

muzeja Valjeva, imenovanega »Muzej tretje dimenzije«. Po ogledu vožnja proti domu. 

Predviden prihod v poznih večernih urah.  

 

 

CENA 7 dnevnega aktivnega oddiha: 335€  

Minimalno število prijavljenih : 40 oseb  

Cena vključuje:  

- vožnjo z udobnim, turističnim avtobusom;  

- 4x polpenzion v hotelih*** nacionalne kategorije;  

- 1 x polpenzion v EKO katunih;  

- vse oglede, ki so v programu navedeni;  

- vožnjo z ozkotirno železnico;  

- 1x rafting po Limu z izposojo opreme;  

- spremstvo lokalnih planinskih vodnikov;  

- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja.  

Doplačilo na licu mesta 5€/oseba (turistična pristojbina)                                           

 

PRIJAVE ZBIRAMO DO ZASEDBE AVTOBUSA NA TELEFON 5701 944 ALI 031 

501 244 – SILVO! 

 


