
   
 

PROGRAM A160 (DALMACIJA) Z M/S ADRIATIC KING ALI M/S BELLA 
 

A160: Split, Bol, Jelsa, Korčula, Mljet, Lastovo, Vela luka, Vis, Biševo, Hvar, Split 

 
Čudovite in razkošne ladje, ki privabljajo številne poglede vas bodo navdušile z udobnimi kabinami, 
ki so opremljene po najnovejših svetovnih standardih. Bi radi izvedeli, kaj pomeni resnično uživati v 
življenju ? Rezervirajte svojo nepozabno morsko dogodivščino na najlepših jahtah na Jadranu.  
 
Za program sta predvideni dve naši najboljši in najnovejši ladji, kategorije Supreme, to sta M/S 
ADRIATIC KING in M/S BELLA, ki lahko sprejmeta do 40 potnikov. Na ladji je 7 članov posadke, ki v 
celoti skrbijo za vašo varnost in komoditeto. Vsi člani posadke so že bili cepljeni in na krovu se izvajajo 
vsi standardi kakovosti in postopki, povezani s COVID-19, vsaka kabina na krovu pa ima svoje ločeno 
prezračevanje, ločeno od drugih kabin in prostorov na krovu. 

 
 
Možne ladje: M/S BELLA (2019) ali M/S ADRIATIC KING (nova ladja 2021) 
 
Odhodi: 26.6., 3., 10., 17., 24., 31.7., 14.8., 21.8.2021 
 
 

 
 

 
 
 



   
 
 
PROGRAM KRIŽARJENJA 
 
1. dan: SPLIT PRIHOD, sobota  
Vstop v pristanišče Split je možen od 13. ure dalje. Namestite se v kabini in se sprostite pred večerjo 
dobrodošlice. Nočitev v Splitu. 
 
2. dan: SPLIT - BOL - JELSA, nedelja  
Jutranja plovba do Bola na otoku Braču z odmorom za kopanje na najbolj znani plaži v Dalmaciji - 
Zlatni Rat, katere oblika se pod vplivom morja in vetra nenehno spreminja. S kosilom na ladji 
odplujemo do Jelse, mesta na otoku Hvaru, ki je najbolj znano po sproščenem vzdušju, Unescovi 
dediščini, kristalno modrem morju, čudovitih plažah in najboljših vinotočih v regiji. Popoldan in 
zvečer imate čas za spoznavanje tega čudovitega kraja. 
 
3. dan: JELSA - KORČULA, ponedeljek 
Zgodaj zjutraj se plovba nadaljuje v smeri Korčule. Po zajtrku se med jadranjem lahko sprostite na 
sončni terasi, v jacuzziju in imeli boste priložnost zaplavati v enem izmed čudovitih zalivov. Potovanje 
se nadaljuje med kosilom in popoldne zaplujemo do Korčule, mesta, ki velja za rojstni kraj slavnega 
raziskovalca Marca Pola. Uživali boste v sprehodu po enem izmed najbolje ohranjenih srednjeveških 
mest v Sredozemlju ali v pokušini vin v enem od lokalnih vinskih barov. Vaš večer je prost za odkrivanje 
mesta ali večerjo v eni izmed številnih dobrih restavracij. 
 
4. dan: KORČULA - MLJET - LASTOVO, torek  
Zjutraj se plovba nadaljuje nekoliko južneje proti otoku Mljet, kjer je Narodni park, kjer lahko 
obiščete znamenita slana jezera in uživate v vožnji z ladjo do otok svete Marije, kjer je benediktinski 
samostan, stara cerkev iz 12. stoletja (vstopnica v narodni park z doplačilom). V času kosila plujemo 
proti Lastovu, otoku, ki je znan po beneški arhitekturi iz 15. in 16. stoletja. Skupaj z Mljetom je 
Lastovo najbolj gozdnat hrvaški otok z več kot 70% gozdnate površine, Lastovo pa je bilo leta 2007 
razglašeno za naravni park. Nocoj uživajte na kapitanski večerji na krovu. 
 
5. dan: LASTOVO - VELA LUKA - VIS, sreda  
Danes plujemo proti severu proti otoku Vis in se ustavimo v Veli Luki na otoku Korčula, v rojstnem 
kraju Oliverja Dragojevića. Vela Luka je mirno sredozemsko mestece, ki se sooča s tradicionalnim 
kmetijstvom, ribištvom in turizmom. V času kosila se pot nadaljuje na Vis, nekoč strateško pomembno 
jugoslovansko pomorsko oporišče, zaprto za javnost. Zaradi te izolacije ima Vis poseben čar - 
"Mediteran, kot je bil nekoč", zaradi česar je zanimiv za obiskovalce. V Visu uživajte v čudoviti 
promenadi, kopanju na eni od plaž, zvečer pa si v poletnem kinu oglejte film Mamma Mia, ki je bil 
posnet na otoku Vis. 
 
6. dan: VIS - BIŠEVO - HVAR, četrtek 
Zgodaj zjutraj se pomaknemo proti otočku Biševo z možnostjo obiska Modre špilje (vstopnina), jama, 
ki je čudovit naravni pojav. Ker so vremenske razmere včasih lahko zelo nepredvidljive, bo od tega 



   
 
odvisna možnost našega obiska, vendar boste pravočasno obveščeni. Po ogledu Modre jame si 
privoščite sproščujoče križarjenje proti otoku Hvar s postankom za kopanje v enem od samotnih 
zalivov. Hvar je priljubljeno počitniško mesto mednarodnih zvezd, hkrati pa je očarljivo obalno mesto 
z 8 stoletnimi arhitekturami. Sprehodite se po starem mestnem jedru s slikovitimi ulicami in prvim 
javnim gledališčem v Evropi. Nočitev na Hvaru. 
 
7. dan: HVAR - SPLIT, petek  
Danes plovbo nadaljujemo proti končnemu cilju - Splitu, z zajtrkom in kosilom na ladji ter postanki 
za kopanje v čudovitih zalivih. Popoldne bomo prispeli do Splita, kjer  boste imeli dovolj časa za 
raziskovanje mesta, pa tudi kavo na rivi ali kopanje na bližnji plaži Bačvice. Nočitev v Splitu. 
 
8. dan: ODHOD V SPLIT, sobota  
Po zajtrku je čas za izkrcanje z ladje. Želimo vam srečno vrnitev domov ali prijetno nadaljevanje 
počitnic. 
 
 
CENA na osebo:  685 EUR (kabina na spodnji palubi) 
 
CENA na osebo:  785 EUR (kabina na glavni palubi) 
 
 
Cena vključuje: 
 

✓ 8-dnevno križarjenje iz Splita   
✓ Nastanitev na ladji najvišje Supreme kategorije v kabini na spodnji palubi z lastno kopalnico 

(klima in LCD TV) 
✓ Polpenzion: zajtrk vsak dan, kosilo 6 dni (v 3 hodih) 
✓ Spoznavni večer in Kapitanova večerja 
✓ Profesionalni Cruise Manager, ki skrbi za vas v času celotnega potovanja 
✓ Voda iz avtomata 
✓ Dnevno čiščenje kabine, sveža posteljnina in brisače 1x tedensko 
✓ Brezplačen WI-FI na ladji 

 
Cena ne vključuje: 
 

✓ Pijače na ladji  
✓ Dodatnih obrokov na ladji 
✓ Izletov, ogledov in vstopnin (narodni parki, muzeji,..) *izleti so vodeni v angleškem jeziku 
✓ Pristaniške takse in turistične takse 35 EUR/os. 

 
 
 



   
 
Možna doplačila: 
 

✓ kabina na glavni palubi (main deck): 100 EUR/os. 
✓ en otrok do 6,99 leta brez ležišča (spi pri starših): 200 EUR/os. 

✓ odrasla oseba na dodatnem ležišču (na vprašanje): 470 EUR/os. 

✓ vstopnina v NP Mljet: odrasla oseba 17 EUR/os., otrok od 7. do 18. leta 10 EUR/os., otroci 
do 7. leta brezplačno 

✓ vstopnina za Modro Špiljo odrasla oseba 10 EUR/os., otrok od 6. do 12. leta 5 EUR, otrok do 
6. leta brezplačno  
 

 
POMEMBNO: 
 
→V primeru zapolnitve manj kot 30 oseb ima agencija pravico odpovedati odhod ali gostom ponuditi 
alternativni termin odhoda.  
 
→V primeru slabega vremena ima kapitan pravico spremeniti smer plovbe zaradi varnosti potnikov. 
 
 

 


