Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

CROÀCIA
L’Autèntic Senderisme Fly & Drive (8 dies)
Dia 1) Arribada a Zagreb
Arribada a Zagreb, allotjament en hotel, visita de la ciutat. Sopar
en hotel.
Zagreb, la capital de Croàcia, anomenada "butxaca de Viena", a
causa de les similituds arquitectòniques amb la capital austríaca,
l'exploració de la ciutat baixa, amb el seu "ferradura" zona verda,
el Teatre Nacional, el museu "mimarà" i la ciutat alta amb la Porta
de Pedra, els edificis dels parlaments, edifici del govern, l'església
de Sant Marc i la catedral de Zagreb en l'àrea de Kaptol.
Dia 2) Zagreb - Parc Nacional Plitvice - Zadar (250 km)
Al matí sortida d'hotel, visita guiada del parc nacional de Plitvice,
4 hores de senderisme pel parc. Després del temps per dinar en
parc, sortida cap a Zadar. Allotjament en hotel.
Zadar és l'antiga ciutat capital de Dalmàcia. Es estacan església de
Sant Donato (segle 9), que és la construcció més gran de preromànica, i Òrgan de Mar, una característica única a tot el món.
Dia 3) Zadar - Parc Nacional de Paklenica - Nin - Zadar (80 km)
Després de l'esmorzar sortida cap a Paklenica. Senderisme de
sobre 4 hores pel parc amb guia. Visita de cova Maneta pac.
Temps lliure per dinar.
Durant retorn vista de ciutat petita de Nin. Retorn a Zadar.
Dia 4) Zadar - PN Kornati - Zadar
Visita privada amb vaixell del dia sencer a Parc nacional Kornati.
Dinar amb vaixell o amb restaurant en una illa. Possibilitat de
caminar de sobre 2 hores per badia de Telascica. Retorn a Zadar.
Dia 5) Zadar - PN Krka - Split (180 km)
Al matí sortida cap a PN Krka, visita de cataracta Skradinski Buk
(caminar 1 hora), conduir amb vaixell fins al'illa petita de
Visovac (30 min), visita guiada de monestir franciscà i el seu
jardí botànic. Senderisme de 2 hores amb guia per parc fins
cataractes de Roski slap. Temps lliure per dinar en parc. Sortida
del parc cap a Split.
Visita guiada de la ciutat, allotjament en hotel.
Split - centre geogràfic, polític, econòmic i cultural a Split, molt
valuós és el seu Palau de Dioclecià, emperador romà (segle 3) el casc antic de la ciutat també té el Patrimoni de la Humanitat
de la Unesco.

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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CROÀCIA
L’Autèntic Senderisme Fly & Drive (8 dies)
Dia 6) Split - Biokovo - Makarska - Split (180 km)
Al matí sortida de Split cap muntanya de Biokovo. Caminar
per la muntanya en durada de 3-4 hores. Visita de centre de
presentacions del parc on es poden veure exhibició de riquesa
natural de la muntanya.
Sortida per Makarska. Visita de la ciutat i temps per dinar.
Retorn a Split.
Dia 7) Split - Trogir - Sibenik - Zagreb (400 km)
Sortida al matí cap a Trogir. Visita de la ciutat. Pel camí opció
d'aturar-se breu a Primosten. Seguir fins Sibenik i visita. Temps
per dinar. Continuació del viatge fins Zagreb. Allotjament en
hotel.
Casc antic medieval de Trogir, està situat en una illa envoltada
de muralles. Més destacat és la catedral de Sant Llorenç, un dels
monuments més imponents de tota Dalmàcia que es visita amb
el guia local.
Sibenik, la meravellosa ciutat antiga que es troba a la rambla
antiga del riu Krka, on se sent típic ambient mediterrani
intacte. En petit nucli antic de la ciutat hi ha 24 esglésies. Es
necessita veure catedral de Santiago del segle 15., Una de les
esglésies més boniques de Croàcia. Va ser construïda en bella
mescla de l'estil gòtic i renaixement. Té patrimoni mundial de la
cultura de la UNESCO.
Dia 8) Zagreb sortida
Preus per persona:
Març: 802 EUR
Abril i maig: 950 EUR
Juny i septembre: 978 EUR
Juliol i agost:1.044 EUR
El preu inclou:
- 2 nits en Hotel Arcotel 4 * a Zagreb
- 3 nits en Hotel Kolovare 4 * a Zadar
- 2 nits en Hotel Park 4 * a Split en habitació amb vista al
mar
- Impostos turístics
- Cotxe per realització del programa complet (Opel Astra
o similar)
- Franquícia 0, assegurança de robatori
El preu no inclou:
- Vol internacional
-Assegurança d’anul·lació opcional
- Possibilitat de fer ruta amb guia (consultar suplement)
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