
   
 

PROGRAM Krk - Dalmacija - Krk 
 

Krk – Zadar – Primošten – Hvar – Vis – Kornati – Dugi otok – Sali – Rab - Krk 
 
Možne ladje: M/S MY WISH 
 
 

 
 

 
PROGRAM KRIŽARJENJA 
 
Dan 1, prihod v mesto Krk, sobota 
Z letališča Krk ali parkirišča v mestu Krk bo za vas organiziran transfer do mestnega pristanišča, kjer 
se vkrcanje na ladjo začne ob 15:00 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, Krk - Zadar, nedelja 
Vaš dan se bo pričel z jutranjo plovbo proti Zadru s postankom za kopanje in kosilo na ladji. Zadar je 
bil stoletja glavno mesto Dalmacije, danes pa središče Severne Dalmacije. Je mesto z bogato kulturno 
in zgodovinsko dediščino, prvo hrvaško univerzo (ustanovljeno leta1396), mesto hrvaške košarke, 
tradicionalne mediteranske kuhinje in poznano po edinstvenih morskih orglah. Predlagamo vam, da 
se popoldne pridružite našemu ogledu mesta z lokalnim vodnikom. Vaš večer je prost za odkrivanje 
mesta.  
 



   
 
Dan 3, Zadar – Vodice (NP Krka) - Primošten, ponedeljek 
Jutranja plovba proti Vodicam, kjer se lahko (z doplačilom) pridružite izletu v narodni park Krka. Na 
poti do Vodic uživajte v zajtrku, postanku za kopanje na otoku Murter in kosilu na ladji. Gostje, ki se 
ne bodo odločili za izlet, bodo z dodatnim postankom za kopanje odpluli do Primoštena. Primošten je 
majhno slikovito mestece med Šibenikom in Trogirjem, v osrednjem delu jadranske obale, obdano s 
sedmimi drugimi otočki, čudovitim razgledom in krajem za raziskovanje. Kraj je ohranil mediteransko 
vzdušje in vse značilnosti srednjeveškega sredozemskega ribiškega mesta, kar se še posebej pozna v 
ozkih ulicah in strnjenih hišah v starem mestnem jedru. 
 
Dan 4, Primošten – Trogir - Hvar, torek 
Zjutraj bomo odpluli do Trogirja, kjer se lahko po zajtrku pridružite vodenemu ogledu mesta. V času 
kosila sledi plovba do otoka Hvar, ki že več let velja za jadransko »jet set« destinacijo, saj ga vsako 
poletje obišče vrsta bogatašev. To očarljivo mestece z arhitekturu iz 8.stl. vas bo očaralo z slikovitimi 
uličicami in prvim javnim gledališčem v Evropi (starejše od Shakespearovega gledališča v Veliki 
Britaniji). Vaš večer je prost za odkrivanje mesta in ali si privoščite okusno večerjo v eni izmed 
številnih dobrih restavracij. 
 
Dan 5, Hvar – Komiža (Vis), sreda 
Zapuščamo otok Hvar in zgodaj zjutraj zaplujemo proti majhnemu otoku Biševo, kjer bomo obiskali 
Modro jamo, čudovit naravni pojav (doplačilo). Obisk jame je odvisen od vremenskih razmer, ki pa so 
včasih nepredvidljive, zato boste o zagotovitvi obiska pravočasno obveščeni. Križarjenje nadaljujemo 
proti Komiži s postankom za kopanje in kosilom na ladji. Komiža se nahaja v globokem zalivu na 
zahodni strani otoka Vis pod 600 metrov visoko goro Hum. Je tipična mediteranska vas, ki privablja 
turiste s čudovitimi plažami in ozkimi cestami ter hišami, stisnjenimi okoli pristanišča. Prav tako je 
to vas, kjer se je rodil ribolov na vzhodni strani Jadranskega morja. Komiža je bila vedno ponosna na 
zgodovino ribištva, katere ostanke lahko najdete v Ribiškem muzeju, ki se nahaja v starem beneškem 
stolpu na promenadi (riva), edinem na Hrvaškem. V Komiži je vaš večer prost. 
 
Dan 6, Komiža (Vis) – Kornati – Sali (Dugi otok), četrtek 
Jutranja plovba do narodnega parka Kornati, ki ga sestavlja 89 otokov, otočkov in grebenov. Narodni 
park Kornati se pogosto omenja kot "navtični raj", ki ima bogat morski ekosistem, vmesni postanek za 
kopanje. Sledi plovba z kosilom na ladji in popoldanski prihod v Sali, turistično in ribiško mesto na 
otoku Dugi Otok (Dolgi otok), ki je najbližje mesto do naravnega parka Telašćica in narodnega parka 
Kornati. Omenja se v 12. stoletju, saj je ime dobil po solinah, danes pa je priljubljena destinacija za 
potapljače. Zvečer boste na ladji uživali v kapitanovi večerji. 
 
Dan 7, Sali (Dugi otok) - Rab, petek 
Odpravimo se do našega zadnjega pristanišča – otoka Rab, enega najlepših jadranskih otokov s 
čudovito slikovito raznolikostjo, čudovitimi peščenimi plažami in bogato kulturo še iz predrimskih 
časov. Sledi vmesni postanek za kopanje in kosilo na ladji. V poznih popoldanskih urah prispemo na 
Rab, kjer sledi voden ogled zgodovinskega središča mesta. Vaš večer na Rabu je prost. 
 



   
 
Dan 8, Rab – odhod iz Krka, sobota 
Zgodaj zjutraj plovba z Raba na Krk. Po zajtrku je čas za izkrcanje. Organiziran transfer do letališča 
Krk ali parkirišča. 
 
Cena vključuje: 
 

✓ 8-dnevno križarjenje iz Krka   
✓ Nastanitev na ladji najvišje kategorije v kabini z lastno kopalnico (klima in LCD TV) 
✓ parkirišče za osebna vozila v mestu Krk 
✓ organiziran transfer iz parkirišča do pristanišča prvi in zadnji dan  
✓ Samopostrežni zajtrk (dnevno) 
✓ 6 kosil  (s 3 hodi) 
✓ Spoznavni večer in Kapitanova večerja 
✓ Voda, kava in čaj iz avtomata 
✓ Sveže sadje na voljo vsak dan 
✓ Dnevno čiščenje kabine, sveža posteljnina in brisače 1x tedensko 
✓ Možnost vkrcanja in izkrcanja prtljage 
✓ Brezplačen WI-FI na ladji 
✓ Vodeni ogledi mest Zadar, Trogir in Rab 
✓ Vstop v narodni park Kornati 

 
Cena ne vključuje: 

✓ Pijače na ladji 
✓ Dodatnih obrokov na ladji 
✓ Organiziran transfer iz letališča/hotela do pristanišča prvi in zadnji dan 60 EUR/vozilo/smer 
✓ Vstopnin 
✓ Pristaniške takse in turistične takse 35 EUR/os. 

 
 

Možna doplačila: 
 

✓ Organiziran transfer iz letališča/hotela do pristanišča prvi in zadnji dan: 60 
EUR/vozilo/smer (avto ali kombi do 8 oseb) 

✓ Izlet po narodnem parku Krka (vstopnina, prevoz, vodenje); plačilo uredite na licu mesta - 
60 EUR na osebo (min. ob prijavi 15 oseb) 

✓ Vstop v Modro jamo; plačilo na licu mesta - 13 EUR na osebo 
✓ Doplačilo za enoposteljno kabino: 50%  

 
 

 
 



   
 

 

ODHOD CENA  spodnja/zgornja paluba* 

 
3.7. in 21.8.2021 

 
Od 879 € / 1.089 € 

 
*cena je na osebo 
 
 
Popusti:  

✓ odrasla oseba na dodatnem ležišču: 30% popust  

✓ otrok od 3-9,99 let na dodatnem ležišču: 50% popust 

✓ otrok od 3-9,99 let na osnovnem ležišču z 1 odraslo osebo: 30% popust 


