CROÀCIA 2011

2 al 9 de juliol

Dissabte.-

i/o

16 al 23 de juliol

LLEIDA – AEROPORT DEL PRAT – ZAGREB

Sortida en autocar des de les parades acostumades i a l’hora que s’indicarà en el seu moment
amb destinació a l’Aeroport del Prat.

Arribada, tràmits de facturació i sortida en vol JK 151 a les 12:10 h, destinació Zagreb (arribada
a les 14.20 h), assistència del nostre guia i inici de la visita de la ciutat des del mateix aeroport.
Un cop finalitzada la visita, arribada a l'hotel, distribució de les habitacions. Sopar i allotjament

Zagreb, capital de Croàcia, centre cultural, religiós, econòmic i polític de Croàcia; visita de la
Ciutat Alta amb la seva catedral gòtica, l’església de Santa Caterina o l'església de Sant Marc
amb el seu famós sostre de rajoles de colors; passarem per la medieval Porta de Pedra fins
"Dolac", el mercat a l'aire lliure que significa una necessitat per a tots els habitants així com
per als visitants; visita la Ciutat Baixa amb la seva arquitectura molt diferent a l'arquitectura de
la part Alta. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

Diumenge.-

ZAGREB – Motovun – RIJEKA – Opatija

Desprès d’esmorzar sortida cap a Motovun, breu visita d'aquesta vila istriana d'aspecte
medieval s'alça sobre un turó amb vistes a la vall del riu Mirna. El parc forestal Motovunska
Šuma és l'hàbitat més conegut de tòfones, bolets molt apreciats que creixen sota terra, mentre
que a les vinyes locals es conreen diversos tipus de raïm.

Dinar i a la tarda continuació de viatge cap a Opatija, durant el camí farem parada a Rijeka on
hi haurà temps lliure per passejar per la ciutat de la història, la cultura i la diversió local,
podrem passejar per les places del centre de la ciutat i pel Korzo; Stari grad (Ciutat Vella) i el
Santuari de la Nostra Senyora de Trsat.

Seguirem fins a Opatija. Arribada, sopar i allotjament a l'hotel.

Dilluns. OPATIJA – PULA – Rovinj – Opatija (200 km)

Desprès d’esmorzar sortida cap a Pula, arribada i visita dels monuments més importants. La
ciutat més gran d’Ístria és Pula, els orígens són anteriors a l'època de les colònies romanes. És
famós el seu amfiteatre, construït al segle I durant el regnat de l'emperador Vespasià, que
dóna cabuda a més de 20.000 persones. El Temple d'August i l'Arc del Triomf dels Sergians,
també del segle primer, es conserven en estar excel·lent.

Porec visita a la Basílica de Eufrasius

Dinar i a la tarda, continuarem cap a Rovinj passant per la badia de Lim on farem una breu
parada perquè puguem fotografiar la bellesa del lloc. Arribada a Rovinj i visita. Rovinj va ser el
motiu que va originar l'elecció d'aquest poble tan bonic per obrir el primer centre d'aigües
curatives al segle XlX. El poble, que es menciona per primera vegada al segle Vll, va sorgir
primer en una illa i amb el temps es va connectar amb el continent. El campanar de la catedral
de St Euphemia, de 60 m. d’alçària, és el millor lloc per obtenir una panoràmica de tota la
localitat.

Retorn a Opatija. Sopar i allotjament.

Dimarts.-

OPATIJA – PLITVICE – ZADAR (340 km)

Desprès d’esmorzar, sortida cap als Llacs de Plitvice és el parc nacional més conegut de
Croàcia (declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco). Es tracta d'un conjunt de 16 llacs
de mida diferent, separats per barreres de travertí i units per esplèndides cascades i cataractes
escumoses.
Dinar i a la tarda, sortida cap a Zadar. Arribada, sopar i allotjament.

Dimecres.-

ZADAR – SIBENIK – Trogir – SPLIT (160 km)

Desprès d’esmorzar visitarem Zadar, ciutat que és centre administratiu de la Dalmacia
Bizantina, visita del port, la ciutat vella amb la seva església preromànica de Sant Donat (s. lX),
etc. Zadar, a més, va aconseguir fama a tot Europa en el s. XVlll perquè produïa licor
Maraschino que se servia en totes les taules dels reis, tsars, i caps d'estat de l'època.

Viatge cap a Sibenik, situada a la desembocadura del riu Krka. Arribada i visita panoràmica
d'aquesta ciutat, la Catedral és Patrimoni de la Humanitat.

Dinar i a la tarda continuació de ruta cap a Trogir, també Patrimoni de la Humanitat, és una
petita ciutat situada en un illot amb nombrosos vestigis de l'Edat Mitjana, breu visita.

Després de la visita viatge fins a Split (20 km). Sopar i allotjament.

Dijous.- SPLIT – STON – DUBROVNIK (170 km)

Desprès d’esmorzar visitarem Split, la segona ciutat croata en importància, gràcies al seu port
marítim; està molt arrelada al seu territori aquàtic, al seu entorn natural i a les seves illes. Al
centre històric hi ha l'antic Palau de l'Emperador Dioclecià erigit en pedra blanca que fa
d'aquesta obra un dels monuments romans més impressionants del món, ha estat declarat
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

Sortida cap a Ston, visita d'aquesta localitat fortificada, ciutat on es troba "la muralla xina
europea". Farem una degustació de vi i ostres típiques de la zona.
Dinar. A la tarda continuarem la ruta cap Dubrovnik, arribada, sopar i allotjament.

Divendres.-

DUBROVNIK

Desprès d’esmorzar sortida per fer la visita de la ciutat de Dubrovnik, coneguda com la "Perla
de l'Adriàtic". Durant la visita panoràmica recorrerem a peu el centre històric per admirar la
catedral i el Monestir Franciscà. Visitarem el Monestir dels Dominics i el Palau rector seu del
govern i del rector en els temps en què Dubrovnik va ser una república independent.
Dubrovnik forma part del patrimoni universal de la UNESCO, compta amb més de 2.000 metres
de muralles que van ser reformades l’any 1667 al costat del nucli antic i que mantenen
allunyats els conductors del centre de la ciutat.
Dinar. Tarda lliure per passejar per la ciutat emmurallada.
Sopar fi de viatge al centre històric de Dubrovnik. Allotjament a l'hotel.

Dissabte.-

DUBROVNIK – AEROPORT DEL PRAT – LLEIDA.

Desprès d’esmorzar farem un creuer per la les illes Elaphiti.
Després del creuer. Dinar.
Tarda lliure fins l'hora de trasllat a l'aeroport per prendre el vol JKl54 a les 21.45 h destinació
Barcelona. Arribada a les 23:55 h.
Trasllat en autocar fins a Lleida.
BON VIATGE
Més informació:
 Cal PASSAPORT vigent
 Enviarem una carta amb la informació que falta: horari de sortida, parades,
el seient assignat per al primer dia, etc.

Organització tècnica: Aeromon viatges

PREUS.-

Preu per persona en habitació doble: 1.705 € (Preu NO soci + 170 €)
Suplement habitació individual: 280 €
Assegurança de cancel·lació de viatge: 25 € (opcional)

FORMA DE PAGAMENT:
ingressar a “la Caixa” compte 2100 1199 85 0200063671
300 € fins al 10 de març
(si es vol l’assegurança de cancel·lació, l’ingrés serà de 325 €)
700 € fins al 2 de maig
Resta fins al 2 de juny

o fins al 16 de juny

El viatge inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitllets d'avió companyia Spanair: Barcelona-Zagreb i Dubrovnik-Barcelona
Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge
Guia croata de parla hispana durant tot el viatge
Guies locals a: Zagreb, Pula, Sibenik, Split, Dubrovnik
Pensió completa (Esmorzar, dinar i sopar)
Beguda incloses als àpats (un refresc o cervesa i cafè o te per cap i menjar)
Totes les visites que s'indiquen a l'itinerari
Assegurança de viatge
Borsa de viatge
Dossier informatiu

Entrades incloses durant les visites:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amfiteatre (Pula)
Basílica Eufrasius (Porec)
Parc Nacional Plitvice (Plitvice)
Catedral de Sant Jacob (Sibenik)
Catedral de Sant Lorenxo (Trogir)
Palau Diocesà (Split)
Monestir Franciscà (Dubrovnik)
Palau Rectoral (Dubrovnik)
Creuer illes Elaphiti (Dubrovnik)

HOTELS
Hotel Regent Esplanade (5*****) Zagreb (1r torn)
Hotel Westin (5*****) Zagreb (2n torn)
Hotel Bristol (5****) Opatija
Hotel Kolovaref (5****) Zadar
Hotel President (5*****) Split/Solin
Grand Hotel Park (5****) Dubrovnik (1r torn)
Hotel Neptun (****) Dubrovnik (2n torn)

ATENEU POPULAR DE PONENT – C. Pau Claris, 10 –– 25008 LLEIDA
Tels. 973 24 71 72 FAX 973 24 99 10
www.ateneulleida.cat/seccions/excursionisme excursionisme@ateneulleida.cat

03º
OPATIJAOPATIJA-PULAPULA-ROVINJROVINJ-OPATIJA (200 km)

DÍA 02º
OPATIJAOPATIJA-ZAGREB (170 km)

DIA 4º
OPATIJAOPATIJA-PLITVICEPLITVICE-ZADAR (340 km)

05º
ZADARZADAR-SIBENIKSIBENIK-TROGIRTROGIR-SPLIT (160 km)

DIA 06º
SPLITSPLIT-STONSTON-DUBROVNIK (170 km)

HOTEL WESTIN (Z
(Zagreb)
greb) 01r torn

HOTEL REGENT ESPLANADE (Z
(Zagreb)
greb) 02r torn

HOTEL BRISTOL (Opatija)

HOTEL KOLOVARE (Zadar)

HOTEL PRESIDENT (Split/Solin
(Split/Solin)
/Solin)

GRAND HOTEL PARK (Dubrovnik) 1r torn

HOTEL NEPTUN (Dubrovnik) 2n torn

