PO MOSTU NA PELJEŠAC

6.-9.10.

Bonusov zakljucek sezone
Vabimo vas na Pelješac – v dubrovniško oazo rdečega vina, kjer srce bije v obdelanih
vinogradih, v vsakem kozarcu vina, v vsaki školjki, v morju, na prekrasnih, samotnih
plažah, v ljudeh, ki tu živijo. Raznoliki polotok nam je sedaj občutno bližji - fascinantni
pelješki most v dolžini 2404 metrov je povezal Hrvaško in velja za pravo arhitektonsko
čudo, ki nas pripelje na drugi največji polotok na Jadranu. Popeljali se bomo čezenj,
raziskali kulinarične in enološke dobrote, se sprostili in nabrali energijo pred zimo.
Program izleta:

Četrtek, 6.10.: Odhod iz Maribora v zgodnjih urah, vožnja
s postanki v smeri Zagreba, Splita do novega mostu na
Pelješac. Vožnja čez most in nadaljevanje poti do Orebića in
namestitev v Aminess Grand Azur hotel 4*. Orebić je mesto pomorcev ob pelješkem kanalu, na drugi strani kanala
je srednjeveško mesto Korčula, v zaledju pa hrib Sv. Ilija.
Orebić slovi po kristalno čistem morju in divji dalmatinski
naravi. Odlično vino plavac lahko popijete v številnih vrtovih,
napolnjenih s citrusi in eksotičnimi rastlinami, ki so jih pomorci prinesli iz svojih potovanj. Prosto popoldne za sprostitev, kopanje v zunanjem bazenu ali morju, sprehode, obisk
pomorskega muzeja. Večerja v hotelu z vključeno pijačo
(točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda). Nočitev.

Petek, 7.10.: Po zajtrku se bomo odpravili na izlet po polotoku. Vožnja proti jugu z opazovanjem prelepe panorame, skozi majhne vasice do Stona na jugu. Ston je znan
po solinah in po najdaljšem obzidju v Evropi, ki je v času
dubrovniške republike branilo soline. Dubrovniška republika
je svoje bogastvo črpala iz trgovanja s soljo. Vzpon na obzidje (doplačilo) do točke, od koder je prelep razgled, in prosti
čas za sprehod po prelepem srednjeveškem mestecu. Vožnja
do Malega Stona in plovba z ladjo do vzgajališča školjk, kjer
nam bodo prikazali, kako vzgajajo školjke. Ob domačem
vinu bomo lahko poskusili sveže ostrige in kuhane klapavice.
Povratek v Mali Ston, nekaj prostega časa in vožnja nazaj v
Orebić. Večerja v hotelu. Nočitev.
Sobota, 8.10.: Po zajtrku prost dan za sprostitev ali krajši
izlet (doplačilo). Vožnja do frančiškanskega samostana
nad Orebićem, od koder je prekrasen razgled na Korčulo
in pelješki kanal. Pelješac je znan po avtohtoni vinski sorti
mali plavac, ki najbolje uspeva na s soncem obsijanih legah.
Glede na lego vinograda daje odlična vina plavac, dingač
ali postup. Vožnja do znane vinarije in degustacija peljeških
vin. Po degustaciji pristno domače kosilo in povratek v hotel.
Večerja, nočitev.
Nedelja, 9.10.: Po zajtrku vožnja v smeri pelješkega mostu
in vožnja čez delto Neretve, kjer bo možnost nakupa mandarin. Na poti domov postanek za pozno kosilo (doplačilo).
Povratek v poznih večernih urah.

Cena: 285 €/osebi (ob min. 35 osebah na avtobusu)
Ob manjšem številu oseb se cena zviša za 20 €.

Cena vključuje:
- avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine;
- 3 x polpenzion v dvoposteljnih sobah hotela Aminess Grand
Azur Hotel 4* v Orebiću;
- izlet po polotoku z obiskom Stona, plovbo do vzgajališča
školjk, pokušino školjk (dve ostrigi in klapavice);
- brezplačno pijačo iz šankomata ob večerji (točeno belo in
rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda);
- »bonusov servis« na avtobusu (hrana, pijača);
- organizacijo in spremstvo na izletu.
Možna doplačila:
- enoposteljna soba 60 €;
- vstopnina na Stonsko obzidje 50 HRK (ccc. 7 €);
- izlet z vinsko degustacijo in kosilom 40 €;
- kosilo na poti nazaj 20 €.

Minimalno število oseb za izvedbo programa je 35. TA Bonus si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.

