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DIES

LA PERLA DE L’ADRIÀTIC
Del 3 AL 10 d’agost 2019

Preu/persona: 
1.895 €
Suplement
individual:

315 €

Dissabte, dia 3 d’agost
Esparreguera – Barcelona - Zagreb
Sortida cap a l’aeroport de Barcelona. Amb el vol de Croatia Airlines  
a les 10.45 h. Arribada a Zagreb. Dinar en restaurant. Tarda per visitar 
la ciutat: Zagreb és la capital de Croàcia. Sopar a l’hotel i allotjament.

Diumenge, dia 4 d’agost
Zagreb – Parc Nacional de Pltivice – Zadar
Sortida al matí per visitar el Parc Nacional de Plitvice: és un dels llocs 
més bonics del país, amb 16 llacs a través de 92 catarates i cascades. 
És Patrimoni de la Humanitat. Dinar en restaurant. Seguirem ruta fins 
a Zadar, on farem una visita panoràmica de la ciutat, recorrerem el 
centre de la Dalmàcia bizantina, el port, la ciutat vella. Sopar a l’hotel 
i allotjament.

Dilluns, dia 5 d’agost
Zadar – Sibenik – Split
Sortida al matí per visitar Sibenik, situada a la desembocadura del riu 
Krka. Farem una panoràmica de la ciutat i en visitarem la catedral. És 
Patrimoni de la Humanitat. Dinar en restaurant. Continuarem fins a 
arribar a Split: és la capital de la Dalmàcia. Acomodació a l’hotel, sopar 
i allotjament.

Dimarts, dia 6 d’agost
Split –Trogir – Split
Al matí visita de Split, on farem una panoràmica de la ciutat, en reco-
rrerem els carrers, veurem edificis emblemàtics i visitarem el Soterrani 
del Palau Dioclecià, del segle IV. Dinar en restaurant. A la tarda ens 
aproparem a la bonica ciutat de Trogir: és un port i ciutat històrica a 
la costa del mar Adriàtic, a la regió de Split-Dalmàcia. Està construïda 
sobre una petita illa, situada  entre el continent i l’illa de Ciovo. Torna-
rem a Split per a sopar i allotjament.

Dimecres, dia 7 d’agost
Split – Illa de Hvar – Split
Al matí, agafarem un catamarà que ens portarà a l’Illa de Hvar: és la 
més llarga de l’Adriàtic, lloc idíl·lic per passar el dia, passejar pel nucli 
antic, carrers plegats de pedra de color marfil i on hi ha la Catedral de 
Sant Esteve del segle XVI. Dinar en restaurant. Tornarem al vespre a 
Split per a sopar i allotjament.

Dijous, dia 8 d’agost
Split – Mostar – Dubrovnik
Al matí anirem a Mostar: és una ciutat del sud de Bòsnia i Hercegovi-
na, a la vora del riu Neretva, coneguda per l’emblemàtic Stari Most, un 
pont medieval d’un sol arc que va ser reconstruït després de la guerra. 
Dinar en restaurant. A la tarda arribarem a Dubrovnik: és la perla de 
l’Adriàtic. Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.

Divendres, dia 9 d’agost
Dubrovnik
Dia complet a Dubrovnik per a fer una visita panoràmica de la bonica 
ciutat, declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Recorre-
rem el nucli antic i en veurem els edificis més emblemàtics. Dinar en 
restaurant. Tarda per a gaudir de la ciutat, últimes compres, sopar a 
l’hotel i allotjament.

Dissabte, dia 10 d’agost
Dubrovnik – Zagreb – Barcelona – Esparreguera
Sortida de l’hotel i trasllat a l’aeroport per sortir amb Croatia Airlines 
a les  6.15 h, fent escala a Zagreb per a arribar a Barcelona a les 10.30 h. 
Trasllat amb autocar fins a Esparreguera.

El preu inclou: 
• Autocar Esparreguera – aeroport – 

Esparreguera
• Vol Barcelona – Zagreb / Dubrovnik – Zagreb 

– Barcelona 
• Circuit amb les visites i entrades detallades  

a l’itinerari
• Hotels de 4**** a Zagreb, Zadar, Split  

i Dubrovnik
• Pensió completa durant tot el circuit
• Aigua i cervesa als menjars
• Guia acompanyant de Viatges Calsina  

+ guia local
• 1 maleta de 23 kg + 1 maleta de mà  

per persona
• Taxa turística i propines 
• Assegurança d’assistència i cancel·lació  

de viatge

Entrades incloses:
• Parc Nacional dels llacs de Plitvice 
• Dubrovnik: Monestir franciscà i Palau  

del Rector. Catamarà fins a l’illa Hvar.
• Split: Soterrani del Palau de Dioclecià,  

catedral i temple de Júpiter.

Sortida a les 07.30 h

CROÀCIA


