KORNATI
Srednja Dalmacija je bila vedno zelo pri srcu Slovencem. Lepota razčlenjene obale,
številni otoki, čisto morje, prijazni gostitelji in odlična hrana so vedno privabljali naše
goste. Tokrat vam predlagamo izlet v ta del Hrvaške, kjer boste nastanjeni v Vodicah in
se seveda naveč časa predajati užitkom plovbe v KORNATE z ladjo.
Kornati so pač "magnet" za vse ljubitelje Dalmacije in tudi tokrat naj bo tako. Z našim
kapitanom se bomo odpravili na raziskovanje otokov in uživanju v dobri družbi.

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA:
VODICE

1. dan:
Odhod sodobnega avtobusa ob 03.00 uri. Vožnja po novi AC do našega cilja - VODICE. Prihod je predviden v dopoldanskih urah, zato se bomo najprej
namestili v hotel, se osvežili, morda kopali, nato pa nas čaka kosilo v hotelu.
Ves preostali del dneva boste poležavali na plaži, se kopali in nasploh uživali. Ob 19.00 bo večerja ...
2. dan:
Po zajtrku nas čaka celodnevna plovba v KORNATE. Z ladjo se bomo vozili mimo številnih otokov . Naš kapitan bo poskrbel tudi za kosilo in dobro
kapljico, našel bo tudi primerno plažo za kopanje, nato pa povratek proti Vodicam. V večernih urah bomo zapustili našo ladjo, se vrnili v hotel kjer nas
čaka večerja. Ta večer bomo izrabili za zabavo, poskrbeli bomo tudi za ples in se tudi drugače poveselili (doplačilo).
3. dan:
Po zajtrku boste prosti za počitek, kopanje in uživanje vse do kosila ob 12.00. Po kosilu priprave na odhod proti domu, vožnja po magistrali (ob obali) s
krajšimi postanki. Doma bomo v poznih urah.

KORNATI

CENA:
189,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
199,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
229,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov

KORNATI
so skupina 140 otokov, otočkov in grebenov, ki ležijo ob
obali jugozahodno od Pašmana, med Dugim otokom in
Žirjem. Skupna površina vseh je 320 km2 in so bili leta
1980 proglašeni za narodni park zaradi lepote.
Ime so dobili po največjem otoku Kornatu (32.6 km2).
Številni zalivčki so zatočišče ribičem in ljubiteljem
neokrnjene narave. Otočje ni naseljeno, lastniki pa gojijo
oljko, smokve in vinsko trto.

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, 3 x kosilo, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILO za plovbo v Kornate
PRIPOROČAMO dadatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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