NACIONALNA PARKA HRVAŠKE
SLAPOVI KRKE in PAKLENICA
Nacionalna parka KRKA in PAKLENICA sta dva od štirih parkov pod zaščito UNESCA. Lepota narave v
obeh parkih je izjemna in obisk je poplačan z izjemnimi razgledi.
SLAPOVI KRKE so v programu prvi dan in do tja se bomo zepeljali z ladjo. Že sama plovba po
Šibeniškem kanalu bo dogodek - "fešta na brodu" (hrana, vino, pjesma), obilica pozitivne energije in
lepota narave vsepovsod.
PAKLENICA pa je poznana po svetu zaradi izjemnih kanjonov Mala in Velika Paklenica, kjer laho
občudujete visoke pečine, beloglavega orla in številne redke rastline.
Nameščeni bomo v hotelu, kjer se bomo zvečer zabavali ob zvokih glasbe pozno v noč. Dalmacija torej
v najlepši luči.
SLAPOVI KRKE

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod ob 01.00 uri. Vožnja preko notranjega dela Hrvaške do našega cilja VODICE. Takoj po našem prihodu se bomo osvežili v hotelu
in tudi zajtrkovali. Ob 10.00 bo po našo skupino prišel kapetan Ante z ladjo DESTO. Trabakula je danes namenjena turizmu in vožnja z
njo je pravi užitek. Plovba bo skozi Šibeniški zaliv potekala ob zvokih harmonikaša in njegovi "pjesmi". Po izkrcanju v Nacionalnem
parku KRKA se bomo sprehodili pod slapovi, preko mostičev in po prijetnih stezicah do opuščenih mlinov v katerih so danes muzejske
zbirke in prijetne trgovinice s spominki. V času našega sprehoda po parku, bo posadka pripravila kosilo na žaru. Po kosilu povratek do
Vodic. Preostanek dneva bomo preživeli po prosti presoji - morda kopanje. Večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku odhod avtobusa proti Biogradu (kratek postanek) in Zadru do naslednjega postanka - NARODNI PARK PAKLENICA. Po
ureditvi vstopnine v park se bomo sprehodili po Nacionalnem parku in uživali v lepotah narave. Predviden odhod je ob 15.00 uri, vožnja
po Jadranski magistrali in s krajšimi postanki nato prihod v Ljubljano v poznih večernih urah.

SLAPOVI KRKR

VODICE

PAKLENICA

CENA:
99,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
149,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov
BELOGLAVI OREL

Cena vključuje: avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*,
DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILO za vstopne takse v oba NP, strošek ladje, kosilo 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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