Europa

CROÀCIA

Creuer per la costa de Dalmàcia

Dates de sortida Què inclou

16
07 04
juny juliol agost

3.975 €
3.775 €

Vols de la companyia Lufthansa, línia regular, classe turista. Estada a hotels de 5***** a Zagreb i Dubrovnik. Creuer privat de 7 nits a bord del vaixell
tradicional, Barbara. Pensió completa durant tot
el viatge. Servei de maleters a tots els hotels i al
vaixell. Guia acompanyant d’Eurovacances durant
tot el viatge. Visita de Dubrovnik. Visita del Parc
Nacional de Mljet. Visita de Korcula. Visita de Komiza. Visita de la gruta Blava a Bisevo. Visita de
Vis. Visita de Hvar i Stari Grad. Visita de la platja
de Bol. Visita de Split. Visita de Trogir. Visita del
Parc Nacional de Plitvice. Visita a peu de Zagreb.
Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia Europea.

Suplement individual

Observacions: Prioritzant el criteri del capità i
segons l’ocupació, els ports d’atracament a la nit
poden canviar sense alterar el programa de visites.

Preu persona
en habitació doble juny

en habitació doble juliol i agost

695 €
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1. Dubrovnik 2. Mljet 3. Korkcula 4. Vis
5. Bisevo 6. Hvar 7. Brac 8. Split 9. Trogir
10. Plitvice 11. Zagreb

1. Stiniva

.1

Naveguem fins les illes més
remotes de la costa dàlmata.
Descobrim Hvar, la localitat de
moda de l’Adriàtic.
Recorrem les famoses muralles
de Dubrovnik.
Visitem les espectaculars
cascades del Parc Nacional de
Plitvice.

2. Plitvice

.2

La costa de Dalmàcia s’estén davant el litoral adriàtic de Croàcia
formant un encisador paisatge
costaner d’extraordinària bellesa.
En aquest entorn mediterrani únic
destaca l’extens arxipèlag desplegat entre les ciutats de Dubrovnik
i Split. Per recórrer aquest laberint
d’illes i esculls, farcit de badies,
platges i poblets tradicionals és
imprescindible disposar de vaixell,
un plaer que posem a la vostra
disposició amb el iot privat Barbara, reservat exclusivament pel
grup d’Eurovacances. Construït
l’any 2006, el Barbara és un motoveler de 3 pals i 41 metres d’eslora equipat amb dos motors de
380 cavalls capaços de propulsar

el vaixell a una velocitat màxima
de 12 nusos. Aquesta preciosa i
exclusiva nau, de línies marineres i
elegants, disposa de 16 confortables cabines amb aire condicionat
i bany privat, dues cobertes exteriors i un jacuzzi. El seu complet
equipament, les seves qualitats
nàutiques i la seva tradicional cuina mediterrània, fan del Barbara el
millor iot privat de la costa dàlmata.
El que us proposem és un viatge allunyat dels circuits convencionals, combinant moments de
navegació amb agradables passejades per ports de pescadors,
visites culturals i banys a platges
exòtiques.
CURTA DISTÀNCIA

I

55

.1

.2

.3

.4
1r Dia. Volem a Dubrovnik.
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sortida del vol a Frankfurt, on enllaçarem amb
el vol a Dubrovnik. Ens traslladarem a l’hotel
i a la tarda pujarem amb telefèric fins al turó
de Srd, des d’on gaudirem de la millor panoràmica de Dubrovnik i de l’illa de Lokrum.
Disposarem de temps lliure al centre històric
fins a l’hora de sopar a l’hotel.

llanxa que ens durà fins l’illa que domina el
llac. Desembarcarem per veure el monestir
benedictí de Santa Maria i després refarem
el camí a peu fins al port de Pomena. A la
tarda reprendrem la navegació per les aigües
de l’Adriàtic rumb a la pintoresca localitat de
Korcula. Coneixerem el nucli històric de la
ciutat i hi gaudirem de temps lliure. Al vespre
soparem a un restaurant de la ciutat.

2n Dia. Dubrovnik - embarcament al
creuer.
Esmorzarem a l’hotel i visitarem Dubrovnik,
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Gaudirem de temps lliure i embarcarem al
veler Barbara on dinarem. A la tarda navegarem fins al Parc Nacional de Mljet i fondejarem davant de Pomena.

4t Dia. Creuer: illa de Vis - Komiza.
Pensió completa a bord. Avui navegarem
fins a l’illa de Vis. Fondejarem a una de les
idíl·liques cales de la costa sud i disposarem
de temps per banyar-nos a les seves cristal·lines aigües. Després de dinar navegarem
fins al port de Komiza on veurem el monestir
de Sant Nicolau i l’església de Nostra Senyora dels Pirates. Disposarem de temps lliure
abans de retornar al vaixell.

3r Dia. Creuer: Mljet - Korcula.
Esmorzar i dinar a bord. Aquest matí visitarem el Parc Nacional de Mljet. Farem un
passeig per un entorn de bosc mediterrani
fins al llac de Veliko Jezero, on agafarem una
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5è Dia. Creuer: Bisevo - Vis.
Pensió completa a bord. Un cop arribem a
l’illa de Bisevo anirem a conèixer la gruta Bla-

va, d’origen càrstic, on els raigs de sol generen un espectacular efecte de llums i colors.
Acabada la visita navegarem de retorn a l’illa
de Vis on fondejarem a una de les cales de
la costa nord i disposarem de temps per
banyar-nos. Després de dinar atracarem al
port de Vis. Passarem pels barris de Kut i
Luka, veurem la torre veneciana i el monestir
de Sant Jerònim i tindrem la possibilitat de
pujar fins a les restes de la torre britànica de
Torjun, del segle XIX.
6è Dia. Creuer: illa de Hvar - Stari Grad.
Pensió completa a bord. Aquest matí navegarem fins al port de Hvar, la capital de l’illa
del mateix nom i un dels llocs més famosos
de l’Adriàtic. Recorrerem el centre històric de
la població, veurem l’antiga llotja, entrarem
a la catedral renaixentista de Sant Esteve i
pujarem al castell medieval. Després de dinar
farem un recorregut per l’interior de l’illa per
veure la parcel·lació grega (UNESCO) i arribarem a Stari Grad, que visitarem abans de
retornar al vaixell.

1. Zagreb 2. Vis 3. Plitvice 4. Dubrovnik

.5

7è Dia. Creuer: illa de Brac - Split.
Esmorzarem a bord i posarem rumb al nord
cap a l’illa de Brac. Desembarcarem amb la
llanxa pneumàtica del vaixell a la platja de
Bol, coneguda per la seva forma de V i disposarem de temps lliure. Després de dinar a
bord fondejarem en alguna badia de la costa
de Brac i arribarem a Split, on podrem pujar
al mirador de Marjan. Temps lliure abans de
sopar a un dels restaurants de la ciutat.
8è Dia. Creuer: Split - Trogir.
Pensió completa a bord. Coneixem la ciutat
antiga de Split (UNESCO) i contemplem les
restes del palau de Dioclecià. Destaquem la
catedral de Sant Duye, el peristil situat a la
cruïlla entre els antics cardo i decumanus, el
temple de Júpiter, i sobretot els antics magatzems subterranis del palau. Després de
dinar arribarem a Trogir (UNESCO). Entrarem a la catedral de Sant Llorenç i pujarem
al campanar per gaudir de les millors vistes
de Trogir. Veurem el conjunt d’edificis medievals de la plaça Major i arribarem a l’església

5. Korcula 6. Korcula 7. Stari Grad

.6

.7

de Sant Domènec. Celebrarem un sopar de
comiat especial amenitzat amb música tradicional croata.

segles XVII i XVIII, època en què l’arquitectura barroca va reformar completament l’antiga
fisonomia medieval de la ciutat. En acabar la
visita anirem a l’aeroport de Zagreb des d’on
retornarem a Barcelona via Frankfurt.

9è Dia. Trogir - Parc Nacional de Plitvice - Zagreb.
Esmorzarem a bord i ens traslladarem amb
autocar al Parc Nacional de Plitvice. En arribar visitarem aquest parc, Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Remuntarem
els diferents llacs gràcies a una espectacular combinació de ponts, camins i passeres
de fusta que s’apropen als salts més bonics
i gaudirem d’un dels paisatges més bonics
del país. En acabar la visita dinarem a un restaurant local i a la tarda recorrerem els darrers quilòmetres fins a Zagreb on soparem i
ens allotjarem.

SORTIDA ESPECIAL JUNY
Al mes de juny farem el viatge amb el Casablanca, un vaixell de luxe de 51 metres d’eslora i només 19 cabines construït l’any 2016,
propietat de la mateixa companyia que el
Barbara. Equipat amb totes les comoditats
pròpies d’un creuer de més envergadura,
el Casablanca garanteix una experiència
extraordinària durant el creuer per la costa
dàlmata. L’itinerari serà el mateix que en els
viatges a bord del Barbara.

10è Dia. Zagreb.
Esmorzarem a l’hotel i visitarem, tot passejant, la ciutat de Zagreb. Podrem veure les
restes de les muralles que defensaven els
primers habitants de la ciutat i els edificis dels
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