Bonusov klubski izlet - Korčula in obiranje Mandarin
Korčula - Vela Luka - Blato - Neretva in gusarsko obiranje mandarin
Vabimo vas na zaključek poletja na enega najbolj zelenih hrvaških otokov, ki se nahaja nedaleč od polotoka Pelješca.
Krasijo ga kristalno čisto morje ter bogata kulturna dediščina. Otok Marca Pola, neokrnjene narave, rojstni kraj znanih
pevcev Dragojevića, Meri Cetinić, Jasne Zlokić, Stavrosa. Uživali bomo v prijetnem vzdušju hotela Marco Polo 4* in lovili
zadnje sončne žarke »babjega poletja«.

Hotel Marco Polo

Program izleta: 7. do 10. oktober

Četrtek, 7.10.: Odhod iz Maribora v zgodnjih urah. Vožnja s postanki v smeri Zagreba, Splita,
Neuma, Stona do Orebića na polotoku Pelješcu. Nadaljevanje poti s trajektom do Korčule,
pristanek v pristanišču Dominče in vožnja do mesta Korčula. Skozi mogočna mestna vrata
se bomo podali na sprehod po starem mestnem jedru, obdanem z mogočnim obzidjem, ki
je skupaj z mestom kulturni spomenik. Občudovali bomo katedralo sv. Marka, mestno hišo,
rojstno hišo svetovno znanega popotnika Marca Pola ... Po ogledu se bomo odpravili do hotela
in se namestili v sobe. Prosto popoldne za kopanje ali počitek. Večerja v hotelu, nočitev.
Petek, 8.10.: Po zajtrku se bomo odpravili na izlet po otoku (doplačilo). Raziskovali bomo
majhne ribiške vasi, ki nas popeljejo skozi preteklost. Vožnja po otoku z opazovanjem prelepe
panorame otoka do Vela Luke, kjer bo nekaj prostega časa za sprehod po mestu ali rivi. Nato
se bomo odpravili do zadnjega počivališča Oliverja Dragojeviča, legendarnega dalmatinskega
pevca. Njegove pesmi so preprosto nepozabne in večne. Sledi vožnja do Blata, ki je največje
mesto na otoku. Poskusili bomo domače črno vino iz okolice Blata. Blato je bilo nekoč središče
otoka. Sprehodili se bomo po centru mesta z lepo promenado ter uživali v dobrem domačem
kosilu v pristni konobi. Po kosilu se bomo odpravili proti Korčuli. Povratek v hotel, večerja,
nočitev.
Sobota, 9.10.: Po zajtrku prost dan za sprostitev ob bazenih ali ob morju. Možnost krajšega
izleta do Lumbarde (degustacija korčulanskega belega vina Grk) - doplačilo. Večerja, nočitev.
Nedelja, 10.10.: Po zajtrku vožnja do trajektnega pristanišča, kjer se bomo vkrcali na trajekt
proti Orebiću na Pelješcu. Peljali se bomo do Stona in naprej do Neretve. Sledi gusarski
program obiranja mandarin, vožnja z ladjicami po delti Neretve in neretvansko kosilo ob živi
glasbi. Ob tem si bomo nabrali po 3 kg mandarin. Po živahnem kosilu nadaljevanje poti proti
Mariboru. Povratek v poznih večernih urah.

Vela Luka

Cena: 249 € po osebi v dvoposteljni sobi
Cena se zviša za 20 € pri udeležbi manj od 45 oseb
(min. število potnikov za izvedbo 35).

15 € popusta
Cena vključuje:

- avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, trajekt;
- 3 x polpenzion v hotelu Marco Polo 4*;
- ogled mesta Korčule;
- kosilo na Neretvi in obiranje madarin
- »bonusov servis« na avtobusu (hrana in pijača ;
- spremstvo in organizacija potovanja.

Gusarsko obiranje mandarin

Doplačila po želji:

enoposteljna soba 45 €.
Na mestu samem:
- izlet po otoku s kosilom
Bonus na Korčuli

-15 € popust za vse, ki so v letu 2020 potovali ali letovali z agencijo Bonus. Ne velja za enodnevne izlete.

Prigradica

