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DIA 1: BARCELONA – DUBROVNIK

Trobada i trasllat en bus ins a l’aeroport, on hem de ser dues hores abans 
de la sortida del vol. Un cop l’avió ens deixi a Dubrovnik, trasllat al pinto-
resc poble de Cavtat i visita amb un guia local. En aquesta ciutadella, situa-
da al sud de Dubrovnik, podrem veure les restes de les construccions de 
l’Edat Antiga i els palaus i residències d’estiu d’estil renaixentista. Després 
de la visita dinarem en un restaurant local (menú de 2 plats amb aigua 
inclosa). Tot seguit, trasllat a l’hotel. Tarda lliure i sopar a l’hotel.

DIA 2: SENEC – DUBROVNIK

Esmorzarem a l’hotel i visitarem Dubrovnik, que és coneguda com la perla 
de l’Adriàtic. Tot i patir bombardejos durant la Guerra dels Balcans, és amb 
diferència una de les ciutats medievals fortiicades millor conservades 
d’arreu. Tant és així, que la UNESCO la inclou com a ciutat patrimoni de la 
humanitat. 

Al matí un guia local de parla hispana ens portarà per la meravellosa part 
antiga de la ciutat, la Catedral, el monestir franciscà, on hi ha la farmà-
cia més antiga d’Europa, els carrerons i la font d’Onofre. Seguidament di-
narem en un restaurant local. A la tarda temps lliure i possibilitat de fer 
una excursió opcional a les illes Elaiti. Cap al vespre, tornada a l’hotel per 
sopar-hi.

DIA 3: MOSTAR – MEDUGORJE – CASCADES KRAVICE

Esmorzar a l’hotel i sortida a través de la desembocadura del riu Neretva 
cap a Mostar. Aquesta ciutat bosniana, fundada en temps de l’imperi 
Otomà, rep el nom pel seu pont vell. Aquest pont és un símbol d’unió 
de les cultures musulmana i cristiana que separava el riu Neretva. Mos-
tar també ensenya les ferides de la guerra, tot i que no amaguen l’encant 
d’aquesta població. Després de dinar en un restaurant ens dirigirem cap a 
Medugorje i tindrem temps lliure per visitar el famós Santuari de la Verge 
Maria, tan important com els de Lourdes o Fàtima.

De camí cap a l’hotel pararem a les cascades de Kravice, on un meravellós i 
amplíssim arc d’aigua cau des d’una altura de 25 metres i crea un especta-
cle únic. Un cop a l’hotel, hi soparem.

DIA 4: KORčULA - STON

Esmorzar a l’hotel i excursió per l’espectacular costa adriàtica, plena de 
pobles de pescadors i d’impagables vistes sobre el mar i les illes que 
l’omplen. Arribada a Orebic i trasllat en vaixell cap a l’illa de Korčula. Visita 
de mig dia amb guia local de parla hispana. Aquesta illa és famosa pels 
seus boscos, el vi, les olives i el folklore. La història també ha concedit mol-
tes llegendes a aquest indret. Una d’elles diu que Marco Polo hi va néixer. 
Després de la visita hi dinarem en un restaurant i es deixarà temps lliure. 

De tornada farem una parada curta a Ston, una població que té una de les 
muralles més llargues del món. En arribar a l’hotel, sopar.

DIA 5: DUBROVNIK – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Recollirem el pícnic del dinar i tindrem temps lliure ins 
a l’hora del trasllat a l’aeroport per agafar el vol de tornada. A l’arribada, un 
bus ens portarà ins al centre escolar.

Croàcia és un país privilegiat, no només per les seves platges d’aigües 
cristal·lines, sinó també per les mil·lenàries cultures que han impregnat 
d’història el seu territori.  

31-40 persones règim Pensió Completa
Maig: 559€ en habitació múltiple

Març, Juny, Juliol, Agost i Setembre: 
549€ en habitació múltiple

Abril, Octubre: 539€ en habitació múltiple

41-50 persones règim Pensió Completa
Maig: 549€ en habitació múltiple

Març, Juny, Juliol, Agost i Setembre: 
539€ en habitació múltiple

Abril, Octubre: 529€ en habitació múltiple

Preu per persona:

	 El preu inclou:

•	 Bitllets d’avió Barcelona – Dubrovnik - Barcelona
•	 Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	 Serveis de bus a destinació segons el programa
•	 Bitllets per al vaixell Orebic – Korčula - Orebic
•	 4 nits en hotels 3* a Neum o molt proper en habitacions   
 múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb una beguda +  
 esmorzar)
•	 4 dinars en restaurants (una beguda inclosa)
•	 En cas de Pensió Completa 1 pícnic per emportar   
 com a dinar de l’últim dia
•	 Guies locals a Cavtat, Dubrovnik i Korčula
•	 3 gratuïtats per a prof. amb un mín. de 50 alumnes de pagament
•	 Assegurança de viatge i responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

Serveis opcionals:

•	Guia acompanyant durant tota l’estada a destinació
•	Guia de suport per fer els tràmits d’embarcament 

a l’aeroport de Barcelona
•	Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa

Croàcia
5 dies / 4 nits


