
KST Limba turist, Černyševského 23, 851 00 Bratislava 

 

ČIERNA HORA – NP PROKLETIJE A BUDVANSKÁ RIVIERA – CYKLOTURISTIKA 

Termín: 21.8 – 1.9.2015 

 

 

 
 

 

     V južnej časti Čiernej hory v okolí Plavského jazera v blízkosti hraníc s Albánskom sa 

nachádzajú menej navštevované pohoria Prokletije /najmladší národný park/, Visitor a Komovi. 

Vedľa Plavského jazera je Malé plavské jazero a vysoko v horách Hridské jazero /1 970 m n.v./ 

považované za najkrajšie jazero v krajine /v oboch je voda vhodná na kúpanie/. Za návštevu stojí 

i jazierko Oko skakavice a unikátny ponor tejto riečky, ktorý tvorí mohutný vodopád. Jeden 

cyklovýlet vedie k vodopádom a salašom v blízkom Albánsku. 

     V druhej časti zájazdu spoznáme pri cyklovýlete prímorské pohorie Lovčen /národný park/, 

nórskym fjordom sa podobajúci záliv Boku Kotorskú, bývalé hlavné mesto Cetinje, prímorské 

letoviská a historické mestá Kotor, Budva, Bečiči a Svätý Štefan. 

     Doporučené trasy vedú po spevnených i nespevnených cestách. Vhodné pre trekingové 

a horské bicykle, pre ktoré sú možné i varianty náročnejším terénom. 

Poistenie: V cene zájazdu je iba poistenie storna zájazdu. Poistenie liečebných nákladov nie je 

v cene zájazdu. Podmienkou účasti na zájazde je mať uzavreté individuálne poistenie liečebných 

nákladov v zahraničí, v ktorom je  cykloturistika. 

Stornopoplatky:  

 5 eur pri zrušení zájazdu do 41 dní pred termínom zájazdu, 

 20 % z ceny zájazdu od 40 do 30 dňa pred termínom zájazdu, 

 50 % z ceny zájazdu od 29 do 21 dňa pred termínom zájazdu, 

 80 % z ceny zájazdu od 20 do 8 dňa pred termínom zájazdu, 

 100 % ceny zájazdu od 7. dňa pred termínom zájazdu a pri nenastúpení na zájazd. 

Doprava: Autobus s cykloprívesom. 

Ubytovanie: V dvoch kempoch vo vlastných stanoch /5x a 4x/. 

Stravovanie: Individuálne, v blízkosti kempov sú reštaurácie a obchody s potravinami, na 

trasách cyklovýletov buď z vlastných zdrojov, ale obyčajne je možnosť nakupovať miestne 

špeciality a na niektorých výletoch sú po trase i dobré reštaurácie. 

Cena: 180 eur   Záloha: 85 eur 



Uvedená suma platí pri plnom obsadení cykloprívesu. Doplatok doplaťte do termínu 30.6.2015. 

Orientačná cena ubytovania v kempoch 13-15 eur /2 osoby + stan + ubyt. taxa/deň – 9x. 

V cene je: Preprava osôb, preprava bicyklov v cykloprívese, poistenie storna zájazdu, sprievodca 

a informačný materiál. 

V cene nie je: Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, vstupy doplatených objektov 

a ubytovanie v kempoch. 

Prihlášky: Zaplatenie zálohy 85 eur na účet 20206727/6500, variabilný symbol 16 v Poštovej 

banke a mailom info o zaplatení. Pred záväznou prihláškou, t. j. zaplatením zálohy sa informujte 

či je voľné miesto. 

Poznámka: Pre účasť na zájazde je potrebný platný cestovný pas. 

Kontakt/info: Jozef Benda, e-mail: limbaturist@centrum.sk, 0904694264. 

Odchod/návrat: 1. deň vo večerných hodinách. Predpokladaný návrat posledný deň 

v poludňajších hodinách.   
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