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»HERCEG NOVI - DNEVI MIMOZE 2012«
*Herceg Novi - mesto zelenja, ozkih ulic, nenavadnih kamnitih stopnic, ohranjenih cerkvic, zvonikov,… mesto
pomorščakov, slikarjev, pesnikov… Mesto sonca in mimoz.
Vsakega februarja se v Herceg Novem odvija tradicionalna turistična manifestacija »Praznik mimoze«, ki
zimo v mestu pod Orjenom naredi toplejšo in lepšo, obiskovalcem pa nudi različne možnosti sprostitve in
zabave v okviru številnih kulturnih, športnih, zabavnih in karnevalskih programov..*

1.dan: sreda, 01.02.2012
Odhod iz dogovorjenega kraja predvidoma ob
22.00 uri. Nočna vožnja z udobnim turističnim
avtobusom v smeri Zagreb - Karlovac - Split Dubrovnik.
2.dan: četrtek, 02.02.2012
Vožnja mimo Dubrovnika do mejnega prehoda
Debeli Brijeg, kjer uredimo mejne formalnosti in nadaljujemo
z vožnjo do Herceg Novega. Krajši sprehod po najbolj
zelenem mestu v Črni Gori ter ogled nekaterih kulturno
zgodovinskih spomenikov, kot so: Sahat kula, Trdjavo
Forte Mare, Španjola,.. Nastanitev, večerja in nočitev.
3.dan: petek, 03.02.2012 (predvidoma 5 ure hoje)
Po zajtrku se bomo odpeljali do kraja Lipci, kjer zapustimo avtobus in se skupaj z lokalnim
planinskim vodnikom peš odpravimo do kraške jame, kjer se nahajajo poslikave iz 8 st. p.n.š. Po
ogledu vožnja do Morinj, od koder pot nadaljujmo peš, najprej do Gor. Morinj (500 mnv) in nato še
do cerkve Sv. Jovana (780mnv). Spust do Bijele, kjer nas čaka avtobus. Vožnja do hotela. Večerja
in nočitev.
4.dan: sobota, 04.02.2012 (predvidoma 5 ur hoje)
Po zajtrku se bomo pridružili največji tovrstni kulturni manifestaciji v Boki, »FEŠTI OD MIMOZE,
RIBE I VINA« ki se odvija v okviru »Dnevov Mimoze 2012«. Tradicija praznika vključuje različne
kulturne in športne dogodke, karnevalske povorke, smotre mažoretk, karavane mimoze,
koncerte,… Praznik vsako leto traja od januarja do marca, ker pa mimoza cveti v februarju se
najpogosteje veže prav za ta mesec. Predvidoma ob 11.00 uri se z ladjo (ali gliserjem) odpeljemo
do Prčnja, kjer začnemo s pohodom. Pot nas bo vodila preko Gor. Stoliva (220 mnv) in Vrdola
(500 mnv) na najvišji vrh polotoka Vrmac - Sv.Ilija (766 mnv). Po osvežitvi vrnitev mimo vasi
Turjam Vrmac (500 mnv) do Kotora, kjer nas počaka avtobus. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
5.dan: nedelja, 05.02.2012
Zajtrk. Slovo od gostiteljev in vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah.
Prijavite se na tel..št. 031 706 509 in ob prijavi nakažite akontacijo na TR Balkanina.

Cena 5-dnevnega programa: 160€
Minimalno število prijavljenih: 40 oseb.
Cena vključuje:
- vožnjo z udobnim turističnim avtobusom,
- 3x polpenzion,
- vse zunanje oglede, ki so navedeni v programu,
- stroške organizacije, priprave in vodenja izleta.

Doplačila:
- turistična taksa: 6 EUR po osebi
- vožnja z ladjo (po želji)

