CENA: 125,00

EUR/OSEBO

(cena velja ob prijavi 49 oseb)

OTOK KRK IN GOLI OTOK 1
PROGRAM POTOVANJA (2 dni, bus): 20.9 - 21.9.2014
1.dan: Slovenija – Hrvaška (LJUBLJANA, RUDINE, DOBRINJ, KRK, PUNAT)
Odhod iz Ljubljane ob 7.30, vožnja preko mejnega prehoda Jelšane/Rupa na Hrvaško z vmesnimi postanki. Nadaljevanje
poti proti mestu Rudine, kjer si bomo ogledali jamo Biserujko. Legenda pravi, da so v jami našli zaklad, ki je pripadal
lokalnim gusarjem in iz tega izhaja tudi samo njeno ime, Biserujka. Sledi kratka vožnja do Dobrinja, ki mu pravijo tudi
muzejsko mesto. Od tod izhaja eden najpomembnejših hrvaških glagolskih dokumentov (listina slavnega Dragoslava
iz leta 1100.) Sledil bo kratek sprehod po ozkih ulicah in ogled tamkajšnjih znamenitosti kot so maskeron, zvonik in še
marsikaj drugega. Sledilo bo kosilo v domači konobi. Vožnja do mesta Krk, kjer si bomo ogledali trg Kamplin, mestno
katedralo Kaštel, Vela placa, Decumana pod vodstvom lokalnega vodnika. Nadaljevali bomo s sprehodom po mestni
promenadi. Od hotela nas bo ločila le kratka vožnja, kjer bomo večerjali in prenočili.

2.dan: Hrvaška - Slovenija (PUNAT, GOLI OTOK, OTOK GRGUR, LJUBLJANA)
Po zajtrku se bomo sprehodili do marine, kjer se vkrcamo na ladjo. Sledi pozdrav in nagovor kapitana, pijača dobrodošlice,
nato pa plovba ob obali Krka. Po prihodu na Goli otok, voden ogled po nekdaj strogem zaporu za politične zapornike
iz nekdanje Jugoslavije. Po ogledu bo sledilo kosilo na otoku. V primeru lepega vremena se bomo kopali v zlati ali
beli laguni, ki jo bomo obiskali ob povratku. Plovba do marine in vožnja proti domu mimo Reke in Postojne. Prihod v
Ljubljano v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE:
- avtobusni prevoz z vsemi cestninami, parkirninami in mostnino
- polpenzion na otoku Krku v hotelu s tremi zvezdicami (namestitev v dvoposteljnih sobah)
- vse oglede po programu z lokalnimi vodniki
- vstopnina v jamo Biserujka
- avtohtono kosilo v domači konobi
- degustacija pršuta, sira in vina
- program Goli otok (vožnja z ladjo in kosilo, pijača delno vključena)
- topli napitek na počivališču Marche
- slovensko vodenje izleta
- DDV in stroške organizacije potovanja.
DOPLAČILA PO ŽELJI:
- enoposteljna soba 15 €
- Coris dodatno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini 4 €, če je potnik na
dan potovanja dopolnil 70 ali več let starosti , še dodatnih 4 €.

