
   
 

PROGRAM A510 
 

Dubrovnik, Korčula, Pučišća, Omiš, Split, Stari Grad, Hvar, Mljet in Dubrovnik 
 
Ladja: M/S PRINCESS ALOHA 
 

 
 
PROGRAM KRIŽARJENJA 
 
Dan 1, prihod v Dubrovnik, nedelja 
Vkrcanje na ladjo se 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 – Korčula, ponedeljek 
Vaš dan se bo pričel z jutranjo plovbo proti Korčuli, z vmesnim postankom za kopanje (če bo vreme 
dopuščalo) v enem od neokrnjenih zalivov. Sledi kosilo na ladji. Prihod na Korčulo, za katero velja, 
da je rojstni kraj slavnega raziskovalca Marca Polo. Sprehodite se skozi to mesto utrdb, ki je eno 
najbolj ohranjenih srednjeveških mest v Sredozemlju. Vaš večer je prost za odkrivanje mesta in 
odlične kulinarike. 
 
Dan 3, Korčula - Pučišća, torek 
Jutranja plovba proti Pučišči, ki leži na otoku Brač z vmesnim postankom za kopanje (če bo vreme 
dopuščalo) in kosilo na ladji. Pučišća je majhno, čudovito mestece na otoku Brač, ki je poznano po 
kamnoseštvu. Tam se nahaja tako kamnoseška delavnica, ki si jo lahko opcionalno ogledate, 



   
 
dolgoletna klesarska tradicija pa še vedno živi s tamkajšnjo klesarsko srednjo šolo. Zvečer boste na 
ladji uživali v kapitanovi večerji. Nočitev v Puščići. 
 
Dan 4, Pučišća – Omiš - Split, sreda 
Odpravili se bomo do antičnega mesta Omiš. Utrdbe so »tihi kamniti opomnik« moči neslavnih piratov, 
ki so si nekoč gradili dom in premoženje na tem območju. Prosti čas za ogled ali možnost vodenega 
izleta (doplačilo na licu mesta - vkrcanje na manjšo ladjo in plovba po kanjonu reke Cetine, ki je 
zaščiteno naravno območje. Pot boste nadaljevali proti Radmanovim mlinom, kjer si boste privoščili 
lokalno specialiteto/prigrizek). Vrnitev v mesto Omiš in vkrcanje na našo ladjo, sledi plovba s 
postankom za kopanje (če bo vreme dopuščalo) v času kosila. Pozno popoldne prispemo v Split, kjer 
se lahko pridružite vodenemu ogledu mesta, se sprehodite po promenadi in si ogledate palačo 
rimskega cesarja Dioklecijana. Zgodovinsko središče mesta je na seznamu Unescove svetovne 
dediščine. Nočitev v mestu Split. 
Dan 5, Split – Stari Grad, četrtek 
Sledi plovba proti Staremu Gradu z vmesnim postankom za kopanje in kosilo na ladji. Leta 2008      je 
UNESCO uvrstil Starograjsko polje na seznam svetovne dediščine. V obrazložitvi so poudarili, da 
so nasadi oljk in vinogradi na tem območju ostali »praktično nespremenjeni« kar 24 stoletij, vse od 
prve grške kolonizacije. Gre za edinstven prikaz geometrijskega načina delitve zemljišč, kot so ga 
uporabljali v antiki. Vaš večer je prost za odkrivanje mesta. 
 
Dan 6, Stari Grad – Hvar - Mljet, petek 
Jutranja plovba proti mestu Hvar na otoku Hvar, ki že več let velja za jadransko »jet set« destinacijo, 
saj ga vsako poletje obišče vrsta bogatašev, ki so s svojimi ekstravagantnimi željami in zahtevami 
precejšen zalogaj za lokalne gostince in hotelirje. 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 ogledi sledi 
plovba proti otoku Mljet s kosilom na ladji. Hrvaški “najbolj zeleni otok” vas bo očaral s svojo 
čudovito, neokrnjeno naravo in kulturno dediščino. Če želite obiskati NP Mljet, lahko pri vhodu kupite 
vstopnico in se sprehodite okoli Velikega in Malega jezera ter se z ladjico odpeljite do otoka Sv. 
Marije. Nočitev na otoku Mljet. 
 
Dan 7, Mljet - Dubrovnik, sobota 
Jutranja plovba proti mestu Dubrovnik, ki ga mnogi imenujejo "biser Jadrana« z vmesnim postankom 
za kopanje in kosilo na ladji. Mesto je pod Unescovo zaščito, saj ponuja bogato zgodovino. Po prihodu 
v Dubrovnik boste uživali v panoramsko vodenem ogledu starega mestnega jedra. Po končani vožnji 
bomo prispeli v središče mesta, se sprehodili po Stradunu, kjer vam bo vodnik razkazal najbolj 
zanimive znamenitosti mesta. Po vodenem ogledu bo sledil prosti čas, ki ga lahko izkoristite  za 
raziskovanje mesta. Možnosti je veliko: obisk obzidja, frančiškanski samostan z drugo najstarejšo 
evropsko lekarno, Knežev dvor in katedrala, se z ladjo odpeljite do otoka Lokrum ali se z žičnico 
odpeljite na vrh hriba Srđ. Nočitev v Dubrovniku. 
 
 

http://www.klesarskaskola.hr/ppovijest.html


   
 
Dan 8, odhod iz Dubrovnika, nedelja 
Po zajtrku je čas za izkrcanje.  
 
Cena vključuje: 
 

✓ 8-dnevno križarjenje iz Dubrovnika   
✓ Nastanitev na ladji višje kategorije v kabini z lastno kopalnico (klima in LCD TV) 
✓ Samopostrežni zajtrk (dnevno) 
✓ 6 kosil  (s 4 hodi) 
✓ Spoznavni večer in Kapitanova večerja 
✓ Voda iz avtomata 
✓ Sveže sadje na voljo vsak dan 
✓ 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 Korčula, Split, Hvar in Dubrovnik 

 
Cena ne vključuje: 

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

 
 
 

Možna doplačila: 
✓ Transferji 
✓ Voden izlet v Omišu in reki Cetini - vožnja z rečnim čolnom, prigrizek v Radmanovim Mlinom 

(pršut, sir, domač kruh, vino, voda) - 25 EUR/na osebo 
✓ Vstopnina v NP Mljet: od 25 EUR/os. (cena je odvisna od sezone), plačilo na licu mesta 
✓ Doplačilo za enoposteljno kabino znaša 70% 

 
 

 
 

 
 
 
 



   
 
 

 

ODHOD CENA  spodnja/glavna paluba* 

 
3.10.2021 

 
Od 715 € / 785 € 

 
 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.2021 

  
Od 800 € / 910 € 

 

 
*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 

 
 
 
 


