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Vacanță de vis în
Croația
Trogir, Croatia

Descriere Vacanță de vis în Croația 4*, Trogir, Croatia
Croația este o țară fascinantă, atât prin moștenirea arhitecturală bogată, peisajele
impresionante și plajele de vis, cât și prin gastronomia tradițională și vinurile locale de
înaltă calitate. Orașele medievale, cu străduţe înguste și alei cu palmieri, lacurile cu apă
turcoaz â, plajele acoperite cu pietricele albe, mirosul plantelor aromatice ne

ne

dezvăluie un loc care ne atrage, ne fascinează și ne introduce în atmosfera caldă, solară
și relaxantă a coastei dalmate. O vacanță de vis pentru toate vârstele în care vom vizita
locuri încărcate de istorie, vom merge în croaziere de-a lungul coastei dalmate, vom face
plajă și ne vom relaxa, savurând deliciile specifice zonei mediteraneene.
ZIUA 1: Plecare din Timișoara, dimineața, pe ruta Cenad – Budapesta – ZagrebPlitvice. Vom face un tur panoramic în capitala Croației, Zagreb, și un tur pietonal în
centrul orașului. Seara, cazare la hotel de 3 * în Zagreb.
ZIUA 2: Mic dejun. Vizităm de dimineață Parcul Național Plitvice, declarat în
1949, de către Parlamentul Republicii Croația, rezervație naturală protejată. Senzația
care te copleșește odată ce pășești aici este că ai ajuns într-un paradis terestru. După
vizitarea Parcului Național Plitvice, plecăm spre Trogir, un loc extraordinar de pitoresc
de pe coasta dalmată. Ne bucurăm de soarele după-amiezii croate la plaja cu nisip și
pietricele a hotelului unde suntem cazați. Seara, opțional, vom face o plimbare cu barca
în Trogir. Cazare cu demipensiune la hotel 3* în regiunea Trogir.
ZIUA 3: Mic dejun. Plajă și baie în mare la plaja de lângă hotelul unde suntem
cazați pe tot restul sejurului, aflat la câțiva km de Trogir. Hotelul dispune de o piscină și
de un mini-aqua parc pentru copii mici, un restaurant și un bar aflat chiar lângă piscină.
Lângă hotel sunt numeroase terase la care se poate servi prânzul, cocktailuri sau băuturi
răcoritoare și ne putem bucura astfel de soare, mare și relaxare. Cazare cu
demipensiune la hotel 3* în regiunea Trogir (masa de tip bufet).
ZIUA 4: Mic dejun. Ne bucurăm de plajă și baie la piscinele hotelului sau în Marea
Adriatică și începem să ne simțim ca în vacanță în ceea ce privește relaxarea. Pentru a
spori sentimentul de vacanță, vă oferim opțional, o excursie de o zi în Insulele Vis și
Hvar pe mare. Dimineața devreme, din Trogir se pleacă într-o croazieră în care vom
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vizita Peștera Albastră (insula Bisevo), una dintre cele mai frumoase peșteri din
lume. După turul în Peștera Albastră, se vizitează cel mai vechi oraș de pe coasta croată,
orășelul Kamiza din Insula Vis. După vizitarea acestuia, pornim spre Laguna Albastră
în Insula Budikovac, un loc ideal pentru înot și snorkeling, cu o scurtă oprire și în
Golful Stinivia. După Laguna Albastră, se merge în orășelul foarte pitoresc Hvar
, unde vom staționa aprox. 3 ore, înainte de întoarcerea în Trogir pentru cazare.
ZIUA 5: Mic dejun. Zi de relaxare la plajă sau, opțional, după micul dejun, plecăm
în călătorie pe traseul Trogir – Split - Omiš - Riviera Makarska. Se vizitează orasul
Split, al doilea cel mai mare oraș al Croatiei, cu un centru istoric care se află în
Patrimoniul UNESCO. Unul dintre obiectivele importante este Palatul lui Dioclețian
, un oraș în sine, cu alei de marmură și clădiri excelent conservate, care adăpostesc în
prezent restaurante și cafenele. Omiš este un orăşel pitoresc din centrul Dalmației,
situat la gura de vărsare a râului Cetina, înconjurat de stânci ce creează un peisaj de o
rară frumusețe, cu o atmosferă mediteraneană adevărată. Riviera Makarska are
printre cele mai frumoase locuri de plajă la Marea Adriatică, adăpostite între muntele
Biokovo și mare. Orașul Makarska, centrul rivierei, este renumit pentru spiritul său
mediteranean, pentru plimbările lungi pe frumoasele plaje pe lângă peninsula care
protejează frumosul port și viața de noapte. Dar Makarska ne dezvăluie şi comori
culturale, călăuzind vizitatorii pe străzile pietruite, până la Mănăstirea Franciscană,
tezaurul istoric al întregii zone. Makarska păstrează una dintre cele mai valoroase colecţii
europene de scoici şi melci în Muzeul de Malacologie, situat într-un subsol frumos al
frumoasei mănăstiri franciscane, fiind declarat monument cultural protejat. Seara, ne
reîntoarcem pentru cină la hotelul unde suntem cazați, în Trogir.
ZIUA 6: Mic dejun. Ne vom bucura toată ziua de facilitățile hotelului, de mare și
soare. Seara, cazare la același hotel.
ZIUA 7: Mic dejun. Plajă și baie în mare. Opțional, croazieră de o ½ zi în Laguna
Albastră, cu vizitarea micului și vechiului orășel Maslinica din Insula Solta, moștenire
arhitecturală croată specific insulară și plajă în Golful Duga, un loc splendid pentru
relaxare și înot. Seara, cazare în Trogir.
ZIUA 8: Mic dejun. Dimineața, se pleacă în călătorie pe ruta: Trogir - Timișoara
. Noaptea tarziu, ajungem în Timișoara.
Servicii incluse
• transport cu autocar omologat pe curse externe;
• 1 noapte cazare cu mic dejun la hotel de 3* în Zagreb,
• 6 nopți cazare cu demipensiune în cameră standard, la hotel Medena 3* lângă Trogir,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:27)

• tur panoramic Zagreb;
• Excursie la Parcul Național Plitvice (fără bilet de intrare);

Servicii neincluse
• Supliment camera superioară cu vedere la mare 135 eur/pers
• Supliment camera standart cu vedere la mare 42 eur/pers
• intrarea în Parcul Național Plitvice;
• croazierele din zilele 2, 4 și 7;
• Excursia Split-Omis-Riviera Makarska.
Prețuri informative excursii opționale (minimum 20 participanți):
• Intrare Parcul Național Plitvice
• Excursia Split-Omis-Riviera Makarska
• Croaziera Trogir-Vis-Hvar
• Croaziera Trogir – Solta

40 Euro
60 Euro
125 Euro
55 Euro

Informatii utile
Camerele Standard au intrat în SOLD OUT
Note: 1) Oferta este valabilă pentru un grup de minimum 40 persoane.
2) Pentru copiii minori, este necesară declarație notarială pentru ieșirea din țară și cazier judiciar.
3) Prețul este valabil în limita locurilor disponibile.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Cazare
Masa
Mic dejun
Demipensiune
Ghid
Activitati

Tematica
Familie
Plaja
Tours
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