DALMACIJA
TROGIR-SPLIT-HVAR-DUBROVNIK
V letu 2005 je bila Hrvaška razglašena za najbolj priljubljeno destinacijo turistov v svetu. Ta
častitljiv naslov si je brez dvoma zaslužila predvsem na podlagi prečudovite Dalmacije, ki je polna
izjemno lepih otokov in seveda tudi obale. Burna in bogata zgodovina je pustila sledove na vsakem
koraku. Vpliv SERENISIME (Beneške republike) je najbolj viden v večjih obmorskih mestih.
Sinje morje in predvsem izjemna klima pa seveda zaokrožuje celotno lepoto.
Dalmacija pa je zelo priljubljen cilj tudi slovenskih popotnikov, saj nas na nekoč skupno državo
veže precej lepih spominov. Tokrat smo vam pripravili program v katerem boste spoznali
TROGIR, SPLIT, otok HVAR, DUBROVNIK, MEĐUGORJE in MOSTAR, ter dolino Neretve in
Vrbasa. Precej pester izbor najlepših predelov tega dela Dalmacije in prepričani smo, da boste
kljub dolgi vožnji uživali v spoznavanju lepot narave in seveda nekaj tudi zgodovine teh mest.

TROGIR - Stolnica

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja mimo Zagreba do končnega cilja tega dne TROGIR. Naš prihod je predviden v popoldanskih urah.
Namestitev v hotel, osvežitev in nato sprehod po mestu. Mi si bomo ogledali: Mestna vrata, Stolnico Sv. Lovra, trg in Ložo. Večerja v hotelu in nočitev.
2. DAN:
Po zgodnjem zajtrku vožnja do Splita in ob 08.00 vkrcanje na trajekt za Hvar. Plovba traja dve uri. Po izkrcanju v Starem gradu vožnja do mesta
HVAR. Kratek sprehod po osrednjem trgu nato pa bomo pod vodstvom lokalnega vodiča spoznali vso zgodovino mesta in obiskali znameniti
Frančiškanski samostan. Nekaj časa prosto za kosilo in uživanje v katerem od številnih lokalčkov ob obali. Popoldan povratek v Trogir, večerja in
nočitev.
3. DAN.
Po zajtrku se bomo dve uri zadržali za ogled starega dela mesta SPLIT z znamenito Dioklecianovo palačo. Ob 10.30 bomo zapustili mesto in se odpravili
na pot do DUBROVNIKA. Takoj po prihodu v mesto se bomo podali na ogled starega mestnega jedra: STRADUN, FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN,
KATEDRALO, ROLANDOV STEBER. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku nas čaka dolga pot nazaj proti domu. Res je, da se bomo vračali po eni najbolj slikovitih poti in si bomo tako lahko ogledali: dolino Neretve,
MEĐUGORJE, MOSTAR, IN JAJCE, še izjemna dolina reke Vrbas in nato preko BANJA LUKE in ZAGREBA do Ljubljane.

SPLIT

TROGIR

NERETVA

HVAR

DUBROVNIK

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
229,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
DUBROVNIK

CENA vključuje najsodobnejši avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x polpenzion v hotelu v Splitu ali Trogiru, 1 x polpenzion v hotelu v
Dubrovniku, lokalno vodenje v mestu Hvar in Dubrovnik, vstopnino v Frančiškanski samostan v Hvaru in Dubrovniku, vodenje in strošek agencije.
Doplačilo za trajekt in ostale vstopnine.
Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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