DALMACIJA
VODICE, NP KRKA, ŠIBENIK, SPLIT, HVAR,
Dalmacija ponuja na vsakem koraku prečudovite prizore, razgibana obala, številni otoki in
otočki, prijetna mediteranska klima, bogata morska kulinarika in ne nazadnje tudi prijetni
domačini.
Na našem potovanju bomo spoznali prijetne Vodice, čudoviti narodni park reke Krke, izjemni
Šibenik, Split ter še mesto Hvar na istoimenskem otoku.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
VODICE

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 02.00 uri. Nočna vožnja preko Karlovca, Plitvic do VODIC. Tu bo najprej osvežitev in zajtrk v hotelu. Ob 10.00 uri se
bomo vkrcali na ladjo DESTO in se popeljali skozi ŠIBENIŠKI ZALIV mimo Šibenika vse do NP KRKA. Sledi sprehod ob jezerih in mimo čudovitih
slapov vse do opuščenih mlinov kjer so danes lično urejene trgovinice s spominki in seveda tudi okrepčevalnice. V času našega sprehoda bo kapitan
Ante pripravil pečene sardele, solato in seveda tudi primerno količino vina. Po kosilu povratek in izkrcanje v Šibeniku za ogled starega dela mesta s
katedralo ki je razpoznavni znak mesta. Povratek v Vodice in večerja.
3. DAN:
Po zajtrku slovo od Vodic in vožnja do SPLITA. Sledi vkrcanje na trajekt za HVAR, plovba traja dve uri. Po izkrcanju vožnja do hotela na Hvaru v
centru Hvara, ogled starega mestnega jedra z lokalnim vodnikom, obisk Frančiškanskega samostana, vspon do trdnjave in nato povratek v hotel,
večerja in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku povratek z trajektom do Splita in po izkrcanju ogled starega mestnega jedra (Dioklecianova palača). Sledi vožnja do doma kamor bomo
prispeli v poznih večernih urah.

ŠIBENIK

SLAPOVI KRKE

SPLIT

CENA:
169,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
HVAR

Cena vključuje, avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk)
V hotelih 3* - namestitev v dvoposteljne sobe, strošek ladje in vstopne takse za NP KRKA, kosilo na ladji, DDV, osnovno nezgodno
zavarovanje, lokalni vodniki v Šibeniku in Hvaru, vodenje in organizacijo.
Doplačilo za trajekt in vstopnine.
PRIPOROČAMO: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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