PAKLENICA
NACIONALNI PARK
Nacionalni park Paklenica je eden od štirih parkov v sosednji Hrvaški. Zanj radi rečemo, da je
"stičišče gora in morja" in je zaradi tega posebej zanimiv za obiskovalca - ljubitelja narave.
Številni gostje se radi vračajo zaradi izjemne klime, možnosti gorništva, športnih aktivnosti in
seveda čudovitega morja.
Starigrad je središče Rivijere, mesto stoji na temeljih starodavnega antičnega mesta
Argyruntuma. Seveda pa je Paklenica izredno priljubljena pri planincih, saj v kanjonih Mala in
Velika Paklenica najdete nešteto možnosti za plezanje, sprehajanje ali samo občudovanje
izjemne narave. Nobena posebnost niso Beloglavi orli, ki tod gnezdijo in v dobrem vetru lebdijo
nad nami. Tod živi še preko 200 vrst ptic in seveda številne druge živali.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
VELIKA PAKLENICA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko Zagreba in Karlovca do našega končnega cilja STARIGRAD. Tu se bomo najprej namestili v
hotel in se nato nekaj časa prepustili počitku in morda plavanju v kristalno čistem morju tik pod hotelom. Ob 13.00 uri bomo imeli kosilo, nato pa se
bomo odpeljali v VELIKO PAKLENICO. Stari bukovi gozdovi, rezervat črnega bora, skrivnostne jame in seveda nepopisno lepa narava na vsakem
koraku. Z malo sreče bomo videli tudi beloglavega orla (slika desno), ki ima tod edino gnezdišče na kopnem. Pohodniška oprema je obvezna. Popoldan
povratek v Starigrad, večerja.
2. DAN:
Po zajtrku prosto za kopanje in sprehode. Po kosilu povratek proti domu kjer bomo v poznih večernih urah.

BELOGLAVI OREL
BELOGLAVI OREL

KANJON PAKLENICE

SKOK V “PEKEL”

CENA:
95,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
99,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
STARI GRAD IN PAKLENICA

Cena vključuje: najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk - namestitev v
dvoposteljnih sobah) v hotelu 3*, DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILO za 2 x 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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