
   
 

PROGRAM A620 
 

Dubrovnik, Elafitski otoki, Slano, Mljet, Korčula, Biševo, Vis, Hvar, Stari Grad, 
Split 

 
Možne ladje: M/S ADRIATIC KING, M/S FREEDOM, M/S BELLA, M/S EQUATOR in M/S 
ADRIATIC QUEEN 
 

 
 
PROGRAM KRIŽARJENJA 
 
Dan 1, prihod v Dubrovnik, sobota 
V kolikor boste prileteli na letališče Dubrovnik oz. boste imeli urejeno že predčasno nočitev v enem 
izmed hotelov v mestu, bo za vas urejen transfer, ki vas bo na dan odhoda pripeljal do mestnega 
pristanišča, kjer se vkrcanje na ladjo začne ob 13:00 uri. Sledi nastanitev v kabine, zvečer pa ste 
vabljeni, da se udeležite spoznavnega večera z večerjo (Welcome Reception), ki ga za vas pripravlja 
osebje na ladji. 
 
Dan 2, Dubrovnik - Elafitski otoki – Slano (pokušina ostrig, Ston), nedelja 
Dan bomo začeli z vodenim peš ogledom mesta Dubrovnik, ki ga imenujejo tudi "biser Jadrana.« Mesto 
je pod Unescovo zaščito, saj ponuja bogato zgodovino. V središču mesta se bomo sprehodili po 
Stradunu, kjer vam bo vodnik razkazal najbolj zanimive znamenitosti mesta. Po končanem ogledu se 
bomo vrnili na ladjo, kjer boste lahko uživali v panoramski vožnji ob obzidju mesta proti enemu od 
Elafitskih otokov, kjer bo postanek za kopanje. Po kopanju sledi kosilo na ladji in plovba proti Slanem, 



   
 
mirni ribiški vasici in izhodišče za Ston, srednjeveško mesto ob morju, nekoč utrjena majhna vasica, 
znana po ostrigah na polotoku Pelješac. Pelješac slovi kot eno najboljših vinorodnih regij na 
Hrvaškem. Po ogledu mesta se odpravimo do majhne bližnje vasice, kjer bomo uživali v degustaciji 
lokalnih ostrig. Nočitev na ladji v Slanem. 
 
Dan 3, Slano – Mljet - Korčula ponedeljek 
Zjutraj bomo krenili proti severu do otoka Mljet, kjer bo sledil voden ogled Narodnega parka do 
znamenitih slanih jezer (Malo in Veliko jezero). Po ogledu uživajte v sproščujočem križarjenju proti 
Korčuli, za katero velja, da je rojstni kraj slavnega raziskovalca Marca Polo. Popoldanski prihod na 
Korčulo, kjer je organiziran voden ogled, ki vas bo vodil skozi to mesto utrdb, ki je eno najbolj 
ohranjenih srednjeveških mest v Sredozemlju. Nočitev na Korčuli, kjer lahko uživate v gurmanski 
ponudbi številnih restavracij. 
 
Dan 4, Korčula – Biševo - Vis, torek 
Zgodaj zjutraj zapustimo Korčulo in odplujemo proti majhnemu otoku Biševo, kjer bomo obiskali 
Modro jamo, čudovit naravni pojav. Obisk jame je odvisen od vremenskih razmer, ki pa so včasih 
nepredvidljive, zato boste o zagotovitvi obiska pravočasno obveščeni. Sledi plovba do otoka Vis, nekoč 
strateško pomorsko jugoslovansko oporišče in zaprto za javnost. Zaradi izolacije v preteklosti ima Vis 
poseben čar "Mediteran, kot je bil nekoč", zaradi česar je obisk otoka zelo zanimiv. Po prihodu sledi 
voden ogled mesta, kjer boste  obiskali ostanke Rimskih term in uživali v razgledu čudovitih tipičnih 
»konob«, ki se nahajajo ob morju. Prost večer v mestu Vis. 
 
Dan 5, Vis – Hvar – Stari Grad, sreda 
Zjutraj se poslovimo od otoka Vis in nadaljujemo plovbo proti Hvaru z vmesnim postankom za kopanje 
in kosilo. Hvar je priljubljena počitniška destinacija za ki že več let velja za jadransko »jet set« 
destinacijo, saj ga vsako poletje obišče vrsta bogatašev. Ogledali si boste znamenitosti mesta, kamor 
štejemo tudi prvo gledališče v Evropi (starejše kot Shakespearovo gledališče v Veliki Britaniji), 
Frančiškanski samostan in še mnogo drugih zgodovinskih znamenitosti. Po končanem ogledu 
nadaljujemo plovbo proti Staremu Gradu, ki velja za eno najstarejših evropskih mest. Nočitev v 
Starem Gradu. 
 
Dan 6, Stari Grad – Trogir (izlet v NP Krka), četrtek 
Jutranja plovba do starega dalmatinskega mesta Trogir, ki ga zaradi starodavnosti imenujejo tudi 
"miniaturne Benetke" ali "mini Dubrovnik.« Po izkrcanju z ladje nas bo že čakal avtobus in nas odpeljal 
v NP Krka. Slapovi Krke so ena izmed najbolj pomembnih znamenitosti na Hrvaškem. Najbolj znan je 
slap Skradinski buk do katerega se lahko pripeljete z ladjico. Nočitev v Trogirju. 
 
Dan 7, Trogir – Split, petek 
Dan bomo pričeli z jutranjim vodenim ogledom mesta Trogir. Po ogledu bomo nadaljevali s plovbo 
proti Splitu z vmesnim postankom za kopanje in kosilo. Popoldan se pridružite vodenemu ogledu mesta 
Split, kjer boste odkrivali stari del mesta. Naj vas očara Dioklecijanova palača, ki je pod zaščito 



   
 
Unesca, oglejte si ostanke rimske dediščine Splita, to so renesančne in gotske strukture, Jupitrov 
tempelj, Peristil…Nočitev v Splitu 
 
Dan 8, odhod iz Splita, sobota 
Po zajtrku je čas za izkrcanje. Organiziran prevoz do letališča ali do hotela v Splitu. 
 
Cena vključuje: 
 

✓ 8-dnevno križarjenje iz Dubrovnika do Splita 
✓ Nastanitev na ladji najvišje kategorije v kabini z lastno kopalnico (klima in LCD TV) 
✓ Organiziran transfer iz letališča/hotela (Dubrovnik/Split) do pristanišča prvi in zadnji dan 
✓ Samopostrežni zajtrk (dnevno) 
✓ 6 kosil  (s 4 hodi) 
✓ Spoznavni večer in Kapitanova večerja 
✓ Voda iz avtomata 
✓ Sveže sadje na voljo vsak dan 
✓ Dnevno čiščenje kabine, sveža posteljnina in brisače 1x tedensko 
✓ Cruise Manager/Predstavnik (hrvaško/angleško govoreči) v času vašega križarjenja  
✓ Možnost vkrcanja in izkrcanja prtljage 
✓ Brezplačen WI-FI na ladji 
✓ Vodeni ogledi mest Dubrovnik, Korčula, Hvar, Trogir in Split 
✓ Vodeni ogled in vstop v NP Krka in NP Mljet 
✓ Pokušina ostrig v Ston-u 

 
Cena ne vključuje: 

✓ Pijače na ladji 
✓ Dodatnih obrokov na ladji 
✓ Vstopnin 
✓ Pristaniške takse in turistične takse 35 EUR/os. 

 
 

Možna doplačila: 
 

✓ Vstopnina za Modre jame, plačilo na licu mesta - 13 EUR/na osebo (odvisno od sezone) 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

ODHOD CENA  spodnja/zgornja paluba* 

 
24.4., 1.5., 8.5., 15.5., 2.10., 

9.10.2021 

 
Od 860 € / 980 € 

 
22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 
3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 
14.8., 21.8., 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 

25.9.2021 

  
Od 1.040 € / 1.200 € 

 

 
 

*cena je na osebo 
 
 
Popusti:  

✓ odrasla oseba na dodatnem ležišču: 30% popust  

✓ otrok od 3-7,99 let na dodatnem ležišču: 70% popust 

✓ otrok od 8-11,99 let na dodatnem ležišču: 50% popust  

✓ otrok od 3-11,99 let na osnovnem ležišču z 1 odraslo osebo: 20% popust 

 
 
 
 


