DUBROVNIK
Dubrovnik je resnično pravi biser Dalmacije. Njegova izjemno bogata zgodovina
privablja turiste iz vsega sveta, saj je bilo ustanovljeno že v VII. stoletju.
Njegovih 2555 sončnih ur naleto ga uvršča tudi v sam vrh Evrope.
Sprehod po "STRADUNU" je več kot dogodek, je doživetje, je resnično nekaj
najlepšega. Večina svetovnih zvezd, politikov in mogorcev se tu spoštljivo
"prikloni" izjemni arhitekturi in lepoti. Mestno obzidje mu daje poseben pečat in
sprehod po njemu je obvezen del obiska.
Razkazali vam bomo vse pomembne zgradbe, muzeje, cerkve, trge in galerije.
Uživali boste seveda tudi v gostoljubnosti Dalmatincev in njihove pestre

STRADUN

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA POTOVANJA:

1. in 2. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 22.00 uri. Vožnja preko Banja Luke, Jajca, Mostarja (tu krajši postanek) do DUBROVNIK-a. Po prihodu
najprej namestitev v hotel in osvežitev ter zajtrk. V dopoldanskih urah prvo spoznavanje Dubrovnika. Po večerji v hotelu odhod v staro mestno
jedro in uživanje na Stradunu
3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na oglede mesta: MESTNA VRATA CERKEV SV. VLAHA, STRADUN, OBZIDJE... Popoldanski del dneva boste preživeli
po lastni izbiri, večerja v restavraciji na Stradunu.
4. DAN:
Po zajtrku se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali na krožno plovbo okoli otokov KOLOČEP, LOPUD, ŠIPANJ in JAKLJAN. Na enem od otokov bo tudi
kosilo, seveda se bomo kopali v katerem od prijetnih zalivov in na sploh uživali. Povratek v hotel in večerja.
5. DAN:
Po zajtrku odhod nazaj proti domu preko Splita in po novi AC preko Zagreba do doma. Krajši postanki ob naši poti in prihod v Ljubljano v večernih
urah.

DUBROVNIK

CENA:
259,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
269,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
279,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

CERKEV SV.VLAHA

CENA vključuje: avtobusni prevoz, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in samopostrežni zajtrk), in 1 x nočitev zajtrk v hotelu 3*,
1 x večerja v restavraciji v mestu, DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, strošek vodiča in agencije.
Doplačilo za ladjo, vstopnine in gostinske storitve izven programa.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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