
Exotická země plná kontrastů
Výlet vhodný pro děti 2. stupně
Ubytování v příjemné vile s bazénem
Neprobádaná země a horké podnebí

MÍSTO
Ulcinj je městečko proslulé starobylými památkami, zachovalou přírodou a ideálním podnebím. 
Nachází se zde množství sportovního vyžití. Koupat se chodíme na 12 km dlouhou pláž, která vede až 
do Albánie a lemuje ji promenáda s mnoha restauracemi, bary a kavárnami. Díky vysokému obsahu 
jódu a dalších prvků má léčivé účinky.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování se nachází ve čtvrti Gjerana v krásné vile se zahradou, s vlastním bazénem a pokoji po 3–5 
osobách. Vyčleněna pouze pro CK Topinka! WC a sprcha vždy součástí pokoje. Vzdálenost 10 min pěšky 
od velké písečné pláže, do centra cca 15 minut.

VÝLETY
Černá Hora není jen o relaxování a odpočinku na pláži. Děti mají možnost zúčastnit se adrenalinových 
aktivit, které nemají v ČR obdoby! Adventure akce se stanou zdrojem nezapomenutelných zážitků. 
Rafting na divoké řece Tara, skluz na laně na nejdelší ZIPline v Evropě či vzrušující horské safari 
v jeepech všem vyrazí dech. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je plná penze včetně nápojů k jídlu. Český kuchař vaří poctivou domácí stravu, která 
dětem chutná a podává se v místě ubytování. Stravování v Černé hoře začíná v den příjezdu večeří             
a končí v den odjezdu snídaní. Jídlo na cestu autobusem si zajišťují účastníci individuálně. 

Proč na školní výlet do Černé Hory?
Dlouhá písečná pláž 12 km
Ceny srovnatelné s ČR
Akce, atrakce i adrenalin

8.990,- Kč (10 dnů/7 nocí)
CENY A SLUŽBY
V ceně je zahrnuta doprava pohodlným klimatizovaným autobusem s TV, ubytování ve vile se 
zahradou, plná penze s nápoji k jídlu a pojištění CK proti úpadku, pobytová taxa i DPH. Jeden 
učitel zdarma na každých 10 platících dětí. Cena je kalkulována na odjezdy z Prahy, Plzně  
a Českých Budějovic. Destinace je vzdálena cca 1 500 km (22 - 24 hodin jízdy). Odjezd z ČR  
v ranních hodinách. 

Černá hora - Ulcinj


