PLITVICE IN PAKLENICA
PLITVIČKA JEZERA so eden od štirih nacionalnih parkov Hrvaške. Razprostira se na 29.462 km2
površine in je eden najlepših NP v Evropi. Od leta 1949 je tudi pod zaščito Unesca. Gornja in Spodnja
jezera se pretakajo preko kaskad in slapov in tako tvorijo nepozabne prizore. Sprehajalec občuduje
lepoto in igro narave, se popelje z ladjo in panoramskim vlakcem ter poseda ob Kozjak jezeru.
PAKLENICA pa je drugi NP ki ga bomo obiskali na naši poti. Tu se sprehajamo po Veliki Paklenici po
čudovitem kanjonu, se vzpenjamo ob potoku in se čudimo prostim plezalcem, ki jih je tu izredno
veliko. Ta park je predvsem namenjen sprehodom na nekoliko težjem terenu zato vam svetujemo
pohodniško obutev.Program torej za vse ljubitelje narave in sprehodov. Kondicija torej ne bo odveč.

PLITVIČKA JEZERA

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja preko Zagreba in Karlovca do PLITVIC. Tu se bomo na vhodu v NP Plitvice najprej seznanili ob
informativni tabli s splošnimi podatki parka. Prejeli boste tudi katalog in karto parka in se nato spustili do največjega slapu "VELIKI BUK". Po ozkih
stezicah in mostičkih se bomo podali od Spodnjih do Gornjih jezer. Postanek bo na KOZJAK jezeru za kosilo (doplačilo), nato pa se bomo z ladjico
popeljali na drugo stran in nadaljevali z ogledi. Na koncu še vožnja s panoramskim vlakcem do izhodiščne točke. Tu nas čaka avtobus in nato
nadaljevanje naše poti do mesteca STARIGRAD, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo podali na obisk VELIKE PAKLENICE. Kanjon, nad nami visoke previsne stene, ozke in strme kamnite stezice, rovi in seveda
prosti plezalci vsepovsod - to je Paklenica. Po obisku sledi še pot po Jadranski magistrali in preko Kočevja.

PAKLENICA

PLITVIČKA JEZERA

CENA:
99.00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

PEKEL - IME PAKLENICA LE NI KAR TAKO

CENA vključuje: prevoz z najsodobnejšim avtobusom turistične kategorije, vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3***, osnovno nezgodno zavarovanje, strošek vodiča in agencije.
DOPLAČILO za vstopnine in ostale gostinske storitve.
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SO SESTAVNI DEL PONUDBE !
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