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Ne sanjajmo doživetij, živimo jih! 

24. do 27. junijTermin:

Cena:

Cena vključuje:
- avtobusni prevoz po programu, 
- 3 x polpenzion v Hotelu Magal 3* v Njivicah, 
- brezplačno pijačo ob večerji,
- »bonusov servis« na avtobusu,
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Možna doplačila: 
- enoposteljna soba 48 €. 
- izlet po otoku s kosilom ali izlet na otok Cres. 

199 € po osebi v 1/2 sobi 

Vabimo nas na prijetno druženje v Kvarnerju na otoku Krku, kjer bomo 
ponovno užili življenje, se družili, razvajali in smejali. Podaljšani vikend 
bo kot nalašč za skok v sončno in vroče poletje. Pridružite se nam!

Četrtek, 24.6.: Odhod iz Maribora ob 8. uri 
zjutraj. Vožnja v smeri Celja, Ljubljane (možen 
vstop), mimo Rijeke do otoka Krka. Do hotela 
bomo prispeli v zgodnjih popoldanskih urah in se 
namestili v sobe. Prosto popoldne za kopanje in 
druženje ob plaži. Večerja v hotelu. Nočitev.
Petek, 25.6. Po zajtrku odhod na izlet po otoku. 
Obiskali bomo mesteci Vrbnik in Šilo. Degustirali 
bomo znana vina iz Vrbnika (Vrbnička žlahtina), 
pokusili krški pršut ter si privoščili druge krške 
specialitete. Čudovit dan bomo končali z ogledom 
mesta Krk, ki je znano po skoraj 3000 let dolgi 
kulturni in zgodovinski dediščini. V mestu je moč 
začutiti tradicijo knezov Frankopanov, ki so imeli 
v njem dolga stoletja eno svojih najpomembnejših 
oporišč. Sprehodili se bomo mimo mestnih vrat, 
si ogledali številne palače, stolpe, prelepo mestno 
hišo, trg Kamplin, Venerin hram, katedralo in  
številne cerkve. Po sprehodu po starem mestnem 
jedru prost čas za počitek ob obali. Povratek v 
hotel, večerja.
Sobota, 26.6.: Zajtrk v hotelu. Prost dan za 
sproščanje, sprehode in kopanje. Večerja, nočitev.
Nedelja, 27.6.: Po zajtrku odhod proti domu in 
postanek v Reki. Nekaj prostega časa za doživetje 
nedeljskega utripa mesta, starega trga, največje 
tržnice na Jadranu ... Ob dogovorjenem času 
povratek proti Mariboru. Postanek za kosilo. V 
Maribor bomo prispeli v zgodnjih večernih urah.

Podaljšani vikend na Krku 

Cena velja ob udeležbi min. 40 oseb na avtobusu (pri udeležbi 
30 do 40 oseb se cena zviša za 10 €, za manj kot 30 oseb za 20 
€; min. 25 oseb za izvedbo programa).


