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MONTENEGRO
A Balkán – félszigeten fekvő aprócska Montenegró az egykori Jugoszlávia legkisebb és egyben legifjabb utódállama. Az adriai-tenge-
ri partszakasza a homokostól a zegzugos öblökön keresztül a vad és zord sziklákig változatos képet ad. Akik a kulturális látnivalókra is 
kíváncsiak, a Kotor-régió és a Durmitor Nemzeti Park szépségeiben gyönyörködhetnek, melyek az UNESCO világörökségének a részét 
képezik. Budva a legkedveltebb üdülőhely, 17 strandja összesen 38 km hosszan húzódik, a színvonalas szolgáltatások és a 2600 éves 
múlttal rendelkező óváros tartalmas nyaralást ígér. 

Közlekedés: egyénileg.
Beutazási szabályok: magyar állampolgárok kártya formátumú 
érvényes személyazonossági igazolvánnyal vagy útlevéllel léphet-
nek be az országba.

Fontos: a helyszínen üdülőhelyi díj fizetendő! Felnőtt: 1,50 EUR/éj, 2-12 
éves gyermek: 0,50 Euro/fő/éj, 12-18 éves gyermek: 1 Euro/fő/éj. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjsza-
kai szállás félpanziós ellátással, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.

Budva THE QUEEN OF MONTENEGRO 

Szálloda: a Budva Riviérán található négycsillagos szálloda 2006-ban 
nyitotta meg kapuit. A festői környezetben, egy kisebb dombon elhelyez-
kedő hotelből lenyűgöző látvány tárul az adriai tenger kristálytiszta vi-
zére és a környező buja növényzetre. A mindössze 200 m-re lévő Beci-
ci aprókavicsos strandja, tökéletes helyszín a pihenésre. A kényelmet a 
helyszínen bérelhető napernyők, napozóágyak, vízibicikli és kajak, illet-
ve a „Pod Murvan” étterem és bár biztosítja. A pazar  szállodában kin-
ti és benti medence, jakuzzi, egy spa részleg (masszázs, pedikűr, manikűr, 

fitneszterem, különböző kezelések stb.), két á la carte étterem, látvány-
konyha, két bár, fodrászat, üzletek, saját parkoló és egy kaszinó biztosít-
ja a teljes kikapcsolódást. A teraszon kialakított medence partján ingye-
nesen igénybe vehető nyugágyak és napernyők kényeztetik a vendégeket.
Szobák: a fürdőszobás, légkondicionált standard szobák mindegyike 
balkonnal vagy terasszal, telefonnal, internet kapcsolattal, széffel, mi-
nibárral, síkképernyős kábel televízióval és hajszárítóval felszereltek. 
Ellátás: félpanzió.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka félpanzióval
máj. 1. – jún. 11., 

szept. 25. – okt. 15.
jún. 12. – júl. 9., 

aug. 21. – szept. 24.
júl. 10. – aug. 20. okt. 16–31.

Kétágyas szobában 18 000 24 000 32 000 16 000

Felnőtt pótágyon 14 000 19 000 26 000 13 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 9 000 12 000 16 000 8 000

Egyágyas szobában 24 000 36 000 52 000 22 000

Lekérésre, felár ellenében tengerre néző szoba foglalható. Igény szerint babaágy kérhető: 5 Euro/éjszaka. Minimum éjszakák száma: 5 éj-
szaka. Üdülőhelyi díj fizetendő: 1,50 Euro/felnőtt/éjszaka, 1,00 Euro/gyermek (12–18 éves)/éjszaka, 0,50 Euro/gyermek (2–12 éves)/éjszaka.


