HRVAŠKI NACIONALNI PARKI
PLITVICE, KORNATI, SLAPOVI KRKE
Program ponuja ljubiteljem narave veliko lepih doživetij. Z nami boste spoznali tri hrvaške
nacionalne parke: Plitvička jezera, slapove Krke in Kornate. Uživali boste ob gostoljubju
hotela v Vodicah, predstavili vam bomo najlepše kotičke Dalmacije, vozili se boste z ladjo v
Kornate, se kopali v kristalno čistem morju in uživali ob izjemni morski hrani. Naš kapetan
nas bo namreč popeljal z ladjo v skrite zalivčke Kornatov ter med veličasne slapove reke
Krke.

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:
NP KRKA

1. dan: Plitvice - Vodice
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja do hrvaške meje in mimo Karlovca do prvega postanka - PLITVIČKA JEZERA. Tu si bomo gledali
večino jezer in Veliki Buk, nato pa bomo z vožnjo z ladjo in panoramskim vlakcem dodobra spoznali ta nacionalni park. Po ogledu vožnja po kraški
pokrajini do mesta VODICE. Takoj po prihodu dobrodošlica in namestitev v hotel. Prosto za počitek in osvežilo do večerje, ob 20.00.
2. dan:
Vodice - Kornati
Po zajtrku bo vkrcavanje na ladjo in plovba mimo čudovitih otočkov: PRVIČ, TIJAT, KAPRIJE, v KORNATE. Razumljivo je, da bo naš kapitan
pripravil pravo "ribjo fešto" v katerem od čudovitih zalivov, ves čas pa nas bo zabaval harmonikaš. Popoldan povratek v Vodice, večerja v hotelu
in po želji zabava (doplačilo).
3. dan:
Vodice -Slapovi Krke
Po zajtrku se bomo tudi ta dan vkrcali na ladjo in se tokrat popeljali v nacionalni park SLAPOVI KRKE. Plovba je izredno slikovita, saj nas popelje po
izjemnem Šibeniškem kanalu vse do slapov. NP se razteza na površini 110 km2 in nudi obiskovalcu izjemeno doživetje. Sprehodili se bomo med slapovi in
občudovali igro narave. Po ogledu nas čaka kosilo na ladji in plovba nazaj v Vodice, večerja in nočitev.
4. Dan: Vodice - Ljubljana
Po zajtrku vse dopoldne prosto za kopanje ali sprehode v čudoviti okolici hotela. Kosilo (doplačilo) in nato povratek proti domu kjer bomo v poznih urah.

PLITVICE

KORNATI

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
219,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
239,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov

SLAPOVI VELIČASTNE KRKE

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 3 x polpenzion
(večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILO za vstopne takse v NP Plitvice, Kornati (tudi kosilo) in Krka.
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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