DALMACIJA
DUBROVNIK – SPLIT – ŠIBENIK – ZADAR
ČAS POTOVANJA: 4-5 DNI
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. DAN: SLOVENIJA – HRVAŠKA
Zbor udeležencev na dogovorjenem mestu okrog 22.00 ure in nočna vožnja po Dubrovniku.
2. DAN: DUBROVNIK
Prihod v Dubrovnik v jutranjih urah, panoramski ogled mesta. Čas za zajtrk in kavico, nato pa
ogled mestnega jedra z lokalnim vodnikom. Mesto Dubrovnik, zasidrano pod strmim SrĎem, vas
bo prav gotovo prevzelo in navdihnilo s svojo lepoto. Mogočno obzidje z obrambnimi trdnjavami
mu daje prepoznavno podobo po celem svetu. Najprej se bomo povzpeli na dubrovniško mestno
obzidje, nato pa se sprehodili po osrednji ulici Stradun, ki je središče mestnega življenja in
povezuje vrata Ploče na vzhodu in Pile na zahodu mesta. Zunanji ogled Frančiškanskega
samostana, Onforijevega vodnjaka, cerkve sv. Vlaha, palace Sponza, Orlandovega stebra,
Knežjega dvorca, katedrale… Prosti čas za sprehod po čudovitih mestnih ulicah in nakup
spominkov. Večerja z lokalnimi dobrotami v konobi. Večerni sprehod po mestu. Nastanitev v
mladinskem hotelu v Dubrovniku in nočitev.
3. DAN: DUBROVNIK – STON – SOLIN – SPLIT
Po zajtrku se bomo odpravili na vožnjo proti Splitu. Prvi postanek bomo naredili v Stonu, ki je znan
po svojem utrjenem mestu, obzidju in vzgoji školjk kamenic. Krajši sprehod po mestu ter
obnovljenem obzidju in vožnja do kraja Solin. Ogled arheološkega najdišča ter nadaljevanje v
Split. Ogled mesta, ki očara s svojo naravno lepoto, s kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki.
Obiskali bomo Dioklecijanovo palačo, ki je edinstven spomenik antične dobe, od katere so
ohranjena vrata, zid, klet Peristil, glavni trg pred carskim mavzolejem, današnja katedrala, Vestibul
in Jupiterov hram. Nekaj prostega časa, nato pa vožnja do bližnjega Kaštela. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev.

4. DAN: SPLIT – TROGIR - ŠIBENIK – ZADAR
Po zajtrku vožnja do Šibenika s postankom v čudovitem mestecu Trogir, ki je pod zaščito Unesca.
Nadaljevanje v Šibenik, ogled starega mestnega jedra in katedrale Sv. Jakova. Vožnja v Zadar in
ogled. Staro mesto je bilo poseljeno že v prazgodovini in je bilo pomembno trgovsko središče že v
antiki. Sprehodili se bomo do Arzenala, ki je bil leta 2005 obnovljen in je danes del javnega,
kulturnega in zabavnega dogajanja v Zadru. V mestu bomo videli pomembne stavbe iz beneškega
obdobja, stolnico iz 13. stoletja, rimski forum, mestna vrata, ostanke mestnega obzidja iz
srednjega veka. Med drugim tudi cerkev Sv. Donata in katedralo Sv. Stošija. Nato ogled
edinstvenih Morskih orgel. Valovi s kroženjem in prehajanjem skozi glasbene cevi, postavljene
pod morjem, ustvarjajo neverjeten zvok, tako imenovano »morsko glasbo«, ki izpolnjuje široko
sprehajališče ob morju. Potem pa še ogled inštalacije Pozdrav soncu, ki ga sestavlja tristo
večplastnih steklenih plošč. Vožnja do hotela, nastnitev, večerja in nočitev.
5. DAN: ZADAR - SLOVENIJA
Po zajtrku si bomo ogledali Muzej antičnega stekla ter Arheološki muzej, potem pa nadaljevali z
ogledi mesta. Pozno popoldne pa se bomo vračali proti domu. Prihod v poznih večernih urah.
CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

219 €
259 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji;
 cestnine, parkirnine ter stroške dveh voznikov;
 1 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v Dubrovniku v večposteljnih sobah (kopalnice so
sicer skupne, vendar bi bil hotel zaprt za druge goste);
 2 x polpenzion dvoposteljni sobi v hotelu 3* v Kaštelu pri Splitu in v Zadru;
 1 x lokalna večerja v konobi v Dubrovniku;
 vstopnine: mestno obzidje v Dubrovniku, Dioklecijanova palača v Splitu, Arheološki muzej in
Muzej antičnega stekla v Zadru;
 ostale oglede po programu brez vstopnin;
 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev (nastanitev v dvoposteljnih
sobah);
 slovenskega vodnika;
 organizacijo in izvedba potovanja,
 DDV.
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina – 15 EUR,
 CORIS zavarovanje – 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da sklene zavarovanje vsaj 15 oseb) – 11 €.

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali
do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj
najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne 10.8..2016 pri udeležbi najmanj- po tabeli.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa.

CONDOR TRAVEL d.o.o.
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