
 
ČRNA GORA I IGALO 
Igalo je poznano turistično in zdraviliško središče ter mestno naselje občine Herceg Novi. Mesto je svoj 
današnji naziv dobilo že v antiki in izhaja iz besede grškega porekla, ki pomeni »obala – plaža«. Zaradi milega 
mediteranskega podnebja, je poznano kot klimatsko zdravilišče. Zdravilno blato je francoski kozmetični gigant 
Vichy razglasil za zdravilnega. Gostoljubni domačini, neskončne sprehajalne poti in lepe plaže vsako leto v mesto 
privabljajo večje število domačih in tujih turistov. 

Vabimo vas na 21. počitnice Radia Ognjišče. Že tretjič se bomo odpravili v Črno Goro, 
čudovito počitniško destinacijo z neskončnimi peščenimi plažami, bogato kulturno 
in naravno dediščino ter odlično kulinariko. Naš cilj bo zdraviliško mesto Igalo, ki 
navdušuje s slikovito lego v osrčju zaliva Boka Kotorska, dolgo sprehajalno promenado, 
magičnimi sončnimi vzhodi in s prelepimi pogledi na okoliški planoti Orjen in Lovćen. V 
družbi ekipe Kompasa in Radia Ognjišče bomo odkrivali glavne znamenitosti pokrajine 
obogatene s pridihom duhovnega bogastva. 

ČRNA GORA
BOKA KOTORSKA



1. dan: 21.6.2023, SLOVENIJA–JAJCE–MOSTAR– 
IGALO I večerja
Odhod avtobusov ob 1.00 s parkirišča na 
Dolgem mostu v Ljubljani (iz drugih krajev v 
Sloveniji ustrezno prej). Vožnja z vmesnimi 
postanki mimo Zagreba in naprej preko Bosne 
in Hercegovine. Vožnja nas bo tokrat prvič 
vodila mimo Banje Luke, prestolnice republike 
Srpske do Jajca, nekdanjega kraljevega mesta s 
čudovitim starim mestnim jedrom, kjer bomo 
naredili krajši postanek za osvežitev in jutranjo 
kavico. Nadaljevanje vožnje mimo Bugojna in 
Jablanice do Mostarja, stičišča številnih kultur, 
religij in civilizacij. Po prihodu v mesto sv. maša, 
nato ogled glavnih znamenitosti v spremstvu 
lokalnega vodnika. Sprehodili se bomo čez 
stari most do čaršije Kujunžiluk in imeli prosti 
čas za kosilo, samostojne oglede in nakupe. Ob 
dogovorjeni uri nadaljevanje vožnje čez Trebinje 
do Igala, zdraviliškega mesteca v zalivu Boke 
Kotorske. Nastanitev, večerja in prenočevanje. 

2.-7. dan: 22.-27.6.2023 IGALO I zajtrk, večerja
Tedensko razvajanje v zalivu Boke Kotorske v 
hotelu Palmon Bay 4*. Osnovna storitev vključena 
v program je polpenzion s samopostrežnim 
zajtrkom in večerjo. Možnost doplačila za polni 
penzion oz. samopostrežno kosilo v hotelski 
restavraciji. V času počitnic v Igalu, bo vsak 
dan organizirana sveta maša v hotelu. Tekom 
počitnic bo možnost udeležbe na organiziranih 
izletih in sicer: Kotor in Tivat (vključen v ceno) 
ali za doplačilo fakultativna izleta: »samostan 
Ostrog in Podgorica« ter »izlet z ladjico in ribjim 
piknikom po Boki Kotorski«. 

8. dan: 28.6.2023, IGALO–SINJ–SLOVENIJA I 
zajtrk
Po zajtrku bomo pomahali Igalu v slovo. Odpravili 
se bomo po Jadranski magistrali, med potjo 
občudovali čudovite razglede na Dubrovnik in 
okoliške otoke, se zapeljali čez novo zgrajen 
Pelješki most vse do doline Neretve, kjer se bomo 
vključili na avtocesto. Mesto našega naslednjega 
postanka bo Sinj. Ponosni sinovi Cetinske krajine 
se vsako leto pomerijo na znamenitem viteškem 
turnirju, imenovanem "Sinjska alka", ki poteka 
pred praznikom Marijinega vnebovzetja. Božja 
pot je poznana po sinjski Gospe, ki je narod 
obvarovala pred Turki. Po prihodu sv. maša in 
nekaj prostega časa za kosilo ali samostojno 
odkrivanje mesteca. V poznih popoldanskih 
urah se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor je 
predviden prihod v poznih večernih urah.
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HOTEL PALMON BAY  

Hotel PALMON BAY Igalo je moderen hotel kategorije 4*. Nahaja se na sami obali morja z lastno peščeno plažo, umeščen je 
v naravno okolje z lastnim vrtom in mediteranskimi palmami, odlikujejo ga čudoviti razgledi na planoti Orjen in Lovćen ter 
na zaliv Boke Kotorske. Od letovišča Igalo do središča mesta Herceg Novi vodi sprehajalna obalna promenada s številnimi 
bari in restavracijami.  

Lokacija: ob obali letovišča Igalo s peš dostopom do regijskega središča Herceg Novi.
Sobe: standardne sodobno opremljene in prostorne sobe s pogledom na park, mesto ali delno morsko stran; LCD TV, klimatska naprava, mali hladilnik, 
sef, brezplačen WiFi, telefon in kopalnica (tuš, sušilnik za lase). 
Dodatne storitve (na recepciji hotela): fitnes center, lepotni in masažni center … V okolici hotela je velika izbira barov, restavracij, suvenirnic in 
raznovrstnih trgovin. Na strehi hotela se v okviru dodatne ponudbe na destinaciji nahaja a-la carte restavracija s čudovitimi razgledi na zaliv Boke 
Kotorske.   
Plaža, bazeni in ostale aktivnosti: hotelska lepo urejena peščena in prodnata plaža z lahkim dostopom v morje. Hotel ima bazenski kompleks z 
notranjim in zunanjim bazenom ter barom. Za goste hotela so senčniki in ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačni. Možnost izposoje brisač brez 
varščine. Brezplačen vstop v SPA center. 
Spletna stran: www.palmonbayspa.com



O R G A N I Z I R A N I  I Z L E T I
V  Č A S U  P O Č I T N I C  V  I G A L U

KOTOR IN TIVAT | poldnevni izlet
Po zajtrku panoramska vožnja v smeri Kotorja. 
Boka Kotorska se uvršča med najlepše zalive 
sveta in zaradi svojih naravnih in kulturnih 
danosti spada pod zaščito UNESCA. Peljali se 
bomo čez ožini Kumbor in Verige ter naprej 
mimo mesta Risan, kjer so pred časom odkrili 
dobro ohranjene rimske mozaike.  Pot nas bo 
mimo Perasta vodila v Kotor, obzidano mestece 
s čudovitim starim mestnim jedrom. Po sv. maši 
sprehod po mestnem središču in nekaj prostega 
časa za samostojno raziskovanje mesta. 
Nadaljevanje vožnje v Tivat, znano mondeno 
letovišče z luksuzno marino Porto Montenegro, 
kamor radi zahajajo številni bogati in slavni. 
Sprehod ob obali in prosti čas za osvežitev. 
Povratek s trajektom preko Boke Kotorske nazaj 
v Igalo je predviden v popoldanskih urah.

»RIBJI PIKNIK« Z LADJICO PO BOKI KOTORSKI  
| poldnevni izlet   
V dopoldanskih urah se bomo vkrcali na ladjo in 
odpluli na lep izlet po Boki Kotorski. Za začetek 
nam bodo prijazni gostitelji postregli aperitiv, 
nato se bomo zapeljali po Herceg-Novskem 
zalivu, čez ožino Kumbor v Tivatski zaliv, nato 
skozi ožino Verige na otoček Gospa od Škrpjela. 
Gradnja otočka in cerkvice, ki je bila narejena v 
znak zahvale Mariji, ko je eden od bratov, ki sta 
na tistem mestu v morju našla Marijino sliko, 
čudežno ozdravel. Cerkev hrani večje število 
dragocenih kiparskih del in ikon. Postanek za 
ogled otočka, cerkvice in muzeja. Panoramsko 
vožnjo po morju dopolnjuje pokušina ribjih 
dobrot z žara. Ker pa naj bi riba plavala trikrat, 
v vodi, olju in vinu, običajno ne manjka niti 
žlahtne kapljice. Dobro razpoloženi se v poznih 
popoldanskih urah vrnemo v hotel. 

SAMOSTAN OSTROG IN PODGORICA | 
poldnevni izlet 
Po zajtrku vožnja mimo Nikšića v smeri 
Podgorice. Na poti obisk samostana Ostrog, 
ki ga je osnoval Vasilije Jovanović, zdravilec 
in čudodelnik, razglašen za svetnika. Ostrog 
je najpomembnejši romarski kraj v Črni gori, 
kamor prihajajo verniki z vsega sveta, mnogi 
naj bi vračali tudi ozdravljeni. Samostan je 
stičišče pravoslavne, katoliške in islamske 
veroizpovedi. Ljudje vseh religij in narodov 
iz vsega sveta prihajajo v ta čudežni kraj, ki 
ga na letni ravni obišče več kot milijon ljudi. 
Po ogledu samostana nadaljevanje vožnje v 
smeri črnogorske prestolnice – Podgorice. 
Panoramska vožnja mimo pravoslavnega hrama 
Kristusovega vstajenja in naprej čez most 
Milenij v središče mesta. Prosti čas za kosilo in 
samostojno odkrivanje mesta. Ob dogovorjeni 
uri povratek mimo Skadarskega jezera in naprej 
čez črnogorsko primorje mimo Budve do Igala, 
kamor bomo pripeli pozno popoldan. 



CENA NA OSEBO VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu iz različnih krajev v Sloveniji*, vse cestnine in parkirnine, 7 x polpenzion 
(samopostrežni zajtrk in večerja) v dvoposteljni sobi v hotelu Palmon Bay 4* v Boki Kotorski, zunanje oglede po programu, poldnevni izlet v Kotor 
in Tivat, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS, slovensko spremstvo in stroške lokalnega vodenja, kjer je to potrebno, ter 
organizacijo potovanja.
OBVEZNO DOPLAČILO (ob prijavi): administrativni stroški prijave 23 EUR/prijavo.
OBVEZNO DOPLAČILO (na mestu): lokalna turistična pristojbina 1,5€/osebo/dan.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba v hotelu 329 EUR/osebo, 6 x »polni penzion« samopostrežno kosilo 96 EUR/osebo, zavarova-
nje rizika odpovedi v višini približno 4,2 % cene aranžmaja.
MOŽNA DOPLAČILA (na potovanju): organizirana dodatna izleta (samostan Ostrog in Podgorica ter »ribji piknik« po zalivu Boke Kotorske), more-
bitne ostale vstopnine na poti, ostalo, kar ni navedeno v postavki cena vključuje.

ODHOD: 21. 6. 2023
ČAS POTOVANJA: 8 dni/7 noči  
PRODUKT: ROMNE

FIRST MINUTE CENA ZA PRIJAVE

DO VKLJUČNO 15.1.2023

Cena na osebo:
pri udeležbi najmanj 42 oseb
v enem avtobusu            759 € 

REDNA CENA ZA PRIJAVE OD 16.1.2023

DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST

Cena na osebo:
pri udeležbi najmanj 42 oseb
v enem avtobusu            779 €   

Pridržujemo si pravico do spremenjenega zaporedja ogledov zaradi odpiralnih časov in logistike. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so 
sestavni del programov in so objavljeni ter splošno dostopni na spletnem naslovu www.kompas.si.
Program je sestavljen po pogojih na dan 30. 11. 2022. Izvedba se lahko spremeni v skladu z omejitvami, vezanimi na epidemijo covida-19 v terminu 
izvedbe programa.
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali 
do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število 
potnikov, potrebno za izvedbo programa.

01 2006 111 I Poslovalnice Kompas d.o.o. I www.kompas.si

*ODHODNA MESTA AVTOBUSOV 
• ŠTAJERSKA/Maribor, Celje 
• GORENJSKA/Kranj, Škofja Loka 
• PRIMORSKA/Nova Gorica, Ajdovščina 
• NOTRANJSKA/Postojna, Logatec 
• OSREDNJA SLOVENIJA/Ljubljana, Domžale, 

Vrhnika 
• DOLENJSKA/Novo mesto, Brežice
*Minimalno število potnikov s posameznega 
odhodnega mesta je 20. V primeru manjšega 
števila potnikov bo odhod samo iz Ljubljane.

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
z asistenco v tujini je pripravljeno v sodelovanju 
z zavarovalnico VZAJEMNOST.

ODPOVED POTOVANJA – STROŠKI 
ODPOVEDI 
• do 60 dni pred potovanjem administrativni 

stroški odpovedi (ASO) 23 EUR in 150 EUR 
za obvezne hotelske stroške odpovedi, 

• od 60 do 46 dni pred potovanjem 
administrativni stroški odpovedi (ASO) 
23 EUR in 150 EUR za obvezne hotelske 
stroške odpovedi, 

• od 45 do 31 dni pred odhodom ASO 23 EUR 
in 340 EUR za obvezne stroške odpovedi,

• od 30 do 16 dni pred odhodom ASO 23 EUR 
in 490 EUR za obvezne stroške odpovedi,

• od 15 do 1 dan pred odhodom ASO 23 EUR 
in 650 EUR za obvezne stroške odpovedi,

• odpoved na dan odhoda ali neudeležbe 
brez odpovedi 100 % cene aranžmaja in 
ASO 23 EUR.

Za prijave pokličite našo telefonsko številko: 01 2006 111

Izvajalec programa je KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana, sektor POTOVANJA, Ljubljana.


