
Križarjenje po Jadranu z ladjo STELLA MARIS  

(ruta M214)  

 
RIJEKA - MALI LOŠINJ - ZADAR - ŠIBENIK - HVAR - BIŠEVO (BLUE CAVE) - VIS - KORNATI - PP 

TELAŠĆICA (DUGI OTOK) - OLIB - RAB – RIJEKA 

 

Križarjenje od Rijeke do Visa, od severa do juga in nazaj vključuje bogato gastronomsko ponudbo, 
nepozabno doživetje naravnih in kulturnih znamenitosti, veliko sonca, morja, kopanja in sprostitve.  

Vožnja po očarljivi hrvaški obali in med otoki na luksuzno dizajnirani, klimatizirani deluxe ladji Stella 

Maris. 

 

 

 
 

PROGRAM KRIŽARJENJA 

 
1.dan: Prihod v RIJEKO 
Vkrcanje na ladjo se 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. 

 

2.dan: RIJEKA - MALI LOŠINJ 
Vaš dan se bo pričel z jutranjo plovbo proti Malemu Lošinju, z vmesnim postankom za kopanje (če bo 
vreme dopuščalo) v enem od neokrnjenih zalivov. Po prihodu na Mali Lošinj je preostanek popoldneva 
namenjen raziskovanju mesta v lastni organizaciji. Odlična klima je ena izmed značilnosti tega dela 
Hrvaške. Podajte se na spoznavanje mesta, obiščite muzej Apoksimen, kjer se predstavi bogata 
zgodovina ali poležavajte na eni izmed mnogih peščenih plaž, ki jih otok ponuja. Izbira je vaša. 
 



 

 
3.dan: MALI LOŠINJ – ZADAR - ŠIBENIK 
Zajtrk in jutranja plovba v smeri Zadra. Po prihodu se odpravimo na odkrivanje Zadra v spremstvu 
lokalnega vodnika. Zadar je bil stoletja prestolnica Dalmacije in hkrati najstarejše univerzitetno 
mesto na Hrvaškem. Obiskali bomo rimski forum, cerkev Sv. Donata, mestno obzidje, mesta vrata, 
številne palače in vile, več kot 30 cerkva in seveda morske orgle, ki ustvarjajo čudovite zvočne 
melodije. Okrog poldneva bomo s plovbo nadaljevali proti Šibeniku. Sledi kosilo na ladji, postanek za 
kopanje in prihod v Šibenik pozno popoldan. Po prihodu možnost odkrivanja Šibenika, bisera Jadrana  
pod zaščito UNESCA v spremstvu lokalnega vodnika. Prenočevanje.  
 
4.dan: ŠIBENIK – HVAR 
Po zajtrku nadaljevanje plovbe v smeri otoka Hvar. Postanek za skok v morje v enem izmed zalivov 
znanih Paklenih otokov. Po prihodu na Hvar se v spremstvu lokalnega vodnika sprehodimo po slikovitih 
uličicah in občudujemo prvo javno gledališče v Evropi – starejše od Sheaksperovega v Veliki Britaniji. 
S trdnjave se odpirajo čudoviti razgledi na mesto in bližnje otoke. Po večerji možnost zabave v enem 
izmed znanih klubov v mestu. Prenočevanje.  

 
5.dan: HVAR - BIŠEVO (MODRA JAMA/BLUE CAVE) - VIS 
Po zajtrku nadaljevanje vožnje do otoka 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.Po ogledu nadaljevanje plovbe na otok Vis z vmesnim 
postankom za skok v morje in kosilom na ladji. V popoldanskih urah prosti čas za samostojne sprehode 
in odkrivanje Visa, nekdaj pomembnega mesta Jugoslovanske vojne mornarice, zaradi česar otok 
dolga leta ni bil dostopen širši množici. Imeli boste možnost pokušine odličnih lokalnih vin ali si po 
želji privoščili odlično kosilo v eni izmed restavracij. Obiskali boste rimske terme, mestni muzej ali 
enostavno uživali med sprehodom po tem čudovitem otoku. Prenočevanje.  

 
6.dan: VIS – KORNATI - PP TELAŠĆICA (DUGI OTOK) 
Ko se bomo počasi prebujali v jutro na Jadranu, bo naša ladja že plula v smeri naše naslednje 
destinacije – Narodnega parka Kornati. Labirint 89 otokov, številnih otočkov, skritih plaž in visokih 
klifov – vse to so Kornati. Številni kamniti zidovi pričajo o človeški poseljenosti že davno nazaj. Kamen 
danes obkroža kristalno čisto morje zaradi česar Kornatom pravijo tudi “kamniti biser Mediterana”. 
Kornatski arhipelag bomo izkoristili za skok v morje in gurmansko doživetje z razgledom. Po osvežitvi 
nadaljevanje plovbe po naravnega parka Telaščica na Dugem otoku, kamor bomo prispeli popoldan. 
Zaliv Telaščica nas bo navdušil s čudovitimi pogledi na odprto mnorje s klifov in na slano jezero “Mir”, 
ki je znano po svojih zdravilnih lastnostih. Zvečer kapitanova večerja in prenočevanje. 

 
7.dan: PP TELAŠĆICA - OLIB – RAB 
Po zajtrku nadaljevanje plovbe proti naši naslednji destinaciji. Uživali bomo v soncu in morju ter si 
na ladji privoščili kosilo. Zasidrali se bomo na otoku Olib in naredili postanek za kopanje v kristalno 
čistem morju. Pozno popoldan nadaljevanje plovbe na Rab, ki nas bo pozdravil s štirimi zvoniki. Večer 
boste lahko izkjoristili za raziskovanje srednjeveškega starega mestnega jedra. Sprehodili se boste 
med skritimi uličicami, med številnimi palačami, vilami in trgi, kjer se zbirajo umetniki. Po želji se 
boste lahko povzpeli na zvonik in občudovali čudovite razglede. Legenda govori, da so nune ustvarile 
Rabsko torto za papeža, ko je obiskal Rab in zagotovo boste naredili greh, če je ne boste poskusili. 
Recept ostaja skrivnost, ki ga zase hranijo otočani. Prenočevanje,  

 
8.dan: RAB – RIJEKA 
Zgodnja jutranja plovba v smeri Rijeke. Po zajtrku se poslovimo od ladje, posadke in novih prijateljev, 
v upanju, da se že kmalu ponovno srečamo. Odjava iz ladje do 9:00 ure.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   



 
 
 
 
CENA NA OSEBO V EUR 

  Srednja sezona Visoka sezona 

STELLA MARIS 
28.Maj 

4., 11., 18. in 25.Junij  
2.Julij  

9., 16., 23 in 30.Julij 
6. in 13.August 

LOWER DECK KABINA 1.050 1.150 

MAIN DECK KABINA 1.250 1.300 

DOPLAČILO ZA ENOPOSTELJNO KABINO      

   70% 80% 
 

 
 
POPUSTI: 

 

✓ 3 odrasla oseba na dodatnem ležišču - 30% 

✓ 3 oseba na dodatnem ležišču (otrok 3 - 7,99 leta) -70% 

✓ 3 oseba na dodatnem ležišču (otrok 8 - 11,99 leta) -50% 

✓ Otrok (3-11,99 leta) v 1/2 kabini z odraslo osebo    -20% 
 
 
CENA VKLJUČUJE: 

✓ 8 dnevno križarjenje na relaciji Rijeka-Vis-Rijeka 
✓ Nastanitev na ladji višje kategorije v kabini z lastno kopalnico (klima in LCD TV) 
✓ Samopostrežni zajtrk (dnevno) 
✓ 6 kosil s tremi hodi 
✓ Spoznavni večer in Kapitanova večerja 
✓ Voda iz avtomata 
✓ Čaj in kava iz avtomata 
✓ Eno parkirno mesto na kabino v varovani garaži v Reki 
✓ Cruise Manager/Predstavnik (angleško/hrvaško govoreči) v času vašega križarjenja  
✓ Audio guide tehnologija v času vodenih izletov  
✓ Vsakodnevno čiščenje kabin, sveža posteljnina in brisače po potrebi 
✓ Skrb za prtljago 
✓ Brezplačen Wi-Fi na ladji 

 
VKLJUČENI OGLEDI: 
 

✓ Ogled mest Zadar, Šibenik in Hvar 
✓ Vstopnina za obisk NP Kornati 

 
CENA NE VKLJUČUJE (plačilo na licu mesta):  
 

✓ Pijače na ladji, dodatnih obrokov 
✓ Pristaniške in turistične takse: 30 EUR po osebi (plačilo ob vkrcanju) 
✓ Vstopnine za obisk Modre jame – 13 EUR po osebi 
 

 

 

 

 


