PROKLETIJE - ALBANIJA IN ČRNA GORA
21.-28. julij 2018, 8 dni
Črna gora meri le tri četrt Slovenije in ima slabih 700.000 prebivalcev, pa vendar ima vse kot
mnoge večje države: razgibano morsko obalo, veliko Skadarsko jezero, gorske skupine, prijazne
ljudi in razburkano zgodovino. Del tega si bomo ogledali tudi mi na planinsko-turističnem
potovanju. Glavnina potovanja bo posvečena gorskima skupinama Komovi in Prokletije.
Zanimiva bo tudi vožnja ob povratku proti Podgorici, saj se bomo zapeljali po obnovljeni cesti na
albanski strani.

1.dan: odhod iz Kranja v zgodnjih jutranjih urah in vožnja s posebnim avtobusom po Jadranski
avtocestu, mimo Podgorice in po dolini reke Morače z ogledom istoimenskega
srednjeveškega samostana. Od tam ni več daleč do narodnega parka Biogradska gora, tu so
še ohranjeni pragozdovi, nad katerimi se dvigujejo vrhovi iz metamorfnih kamenin, in se
sprehodili okrog Biogradskega jezera. Dan bomo zaključili v prijetnem mestecu Kolašin (948 m)
ob reki Tari, nastanitev v hotelu in večerja.
2.dan: po zajtrku nas čaka slikovita, toda polna ovinkov, pod Komove (2487 m) do sedla
Trešnjevik (1573 m) in naprej do turističnega naselja Štavna (1700 m). Odpravili se bomo na
prvo turo in sicer na Kom Vasojevički (2461 m), ki se ponaša z lepimi razgledi na Črno goro s
Prokletijami in Durmitorjem, ter od Hrvaške do Kosova. Skupaj dobrih 5 ur hoda, za tiste z
večjimi ambicijami in boljšo kondicijo pa bo možnost vzpona na Kom Kučki (2487 m), skupaj 8
ur hoje. Po sestopu do Štavne bo sledila vožnja v Andrijevico v dolini reke Lim z nastanitvijo v
hotelu in večerjo.
3.dan: po zajtrku se bomo po gorski cesti zapeljali na sedlo Čakor (1849 m), ki je bila v
preteklosti pomembna tranzitna cesta med Črno goro in Kosovim. Žal je zaradi nerešenih mejnih
sporov prehod na Kosovo onemogočen, s Čakorja pa se bomo povzpeli na enega od sosednjih
vrhov: Vaganica (2111 m), Planinica (2077 m) ali Đevojački krš (2040 m), 2-4 ure hoda,
odvisno od dogovora, po prevozu v dolino se bomo mimo Plava pod Prokletijami odpeljali v
Gusinje, kjer se bomo nastanili v hotelu in večerja.

4.dan: po zajtrku se bomo odpeljali v znamenito ledeniško dolino Grbajo in se povzpeli na
razgledno Valušnico (1879 m) in obmejno Popadijo (2057 m), imenovano tudi Talijanka,
skupaj do 5 ur hoje. Z vrha razgledi v albansko dolino Vermosh in z njega je gotovo najlepši
pogled na gorski skupini Karanfilov (2490 m) in Visitorja (2211 m) ter na albanski del
Prokletij/Bjeshket e Nemuna, povratek v dolino in nočitev z večerjo;
5.dan: ta dan je namenjen počitku in obisku naravnih ter kulturnih znamenitosti Gusinja in
Vusanja (Alipašini izvori, Skakavac) in Plava (Plavsko jezero, Redžepagića kula, džamiji), nočitev
v hotelu in večerja.
6. dan: po zajtrku vožnja do Plava in ob Temnjački reki do Babinega polja (1500 m). Sledil bo
planinski izlet mimo katuna Bajrović in do naravnega rezervata Hridsko jezero, ki leži skoraj
2000 m visoko in obkroženo s častitljivimi borovci. Pot bomo nadaljevali na vrh Krš Bogičevića
(2358 m), ki nedaleč od tromeje Albanija-Kosovo-Črna gora. Skupaj 5-6 ur hoje, odvisno od
izhodišča. Po sestopu vožnja do hotela in večerja. Po dogovoru možna tudi kakšna druga izbira
cilja.
7. dan: po zajtrku vožnja do mejnega prehoda Grnčar/Vermosh in vožnja po albanski strani
Prokletij in dolini reke Cijevna /Cemit. Vožnja je zelo slikovita in za enkrat manj poznana, saj je
bila šele pred kratkim v celoti asfaltirana. Čez nekaj let bo zagotovo postala turistično bolj
zanimiva. Odlikuje se po razgledih na Prokletije, globoke doline in zaselke. Po postanku v vasi
Tamare nadaljevanje vožnje do Koplika in ob Skadarskemu jezeru do albansko- črnogorske
meje. Po prehodu meje vožnja do Podgorice, namestitev v hotelu in večerja.
8.dan: po zgodnjem zajtrku vožnja proti meji in mimo Dubrovnika proti domu.
Cena: 416 € ob udeležbi najmanj 30 oseb
460 € ob udeležbi najmanj 25 oseb
Cena vključuje: prevoz s turistićnim avtobusom in vse cestne pristojbine, 7 x polpenzion v
hotelih 3*, vse zunanje oglede po programu, vodenje in organizacijo izleta;
Možna doplačila v agenciji: enoposteljna soba - 35 € za 7 nočitev
zavarovanje rizika odpovedi – 17 €
Na poti: NP Biogradska gora – 1,50 €
Turistična agencija LEVANTA, C. maršala Tita 50, Jesenice
telefon: 04 583 59 00
email: levanta@jesenice.net
www.levanta.si

