
Četrtek, 24.6.: Odhod iz Maribora v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v smeri Zagreba. Pot 
bomo s postanki nadaljevali proti Plitvicam, kjer bomo naredili krajši postanek. Nadaljevanje 
poti proti Vodicam. Prihod in namestitev v hotelu Imperial 3* v popoldanskih urah. Prosto 
za druženje ali kopanje na plaži pred hotelom.  Priporočamo sprehod ob morju do središča 
mesta, kjer lahko posedite v restavracijah in barih in se prepustite utripu obmorskega 
življenja. Večerja v hotelu.
Petek, 25.6.: Po zajtrku se bomo odpravili na izlet (doplačilo) po obali do Tribunja. Mestece 
se nahaja ob morju na polotoku oziroma otoku. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru 
ter si ogledali spomenik v čast najbolj pomembnemu prevoznemu stredstvu v zgodovini 
Dalmacije. Pot bomo nadaljevali z vožnjo v notranjost Dalmacije, kjer bomo raziskali nekaj 
manj znanih kotičkov te čudovite pokrajine. Sledi prijetno druženje ob odličnem domačem 
kosilu. Pozno popoldne povratek v hotel. Večerja in nočitev.
Sobota, 26.6.: Zajtrk in prost dan za odkrivanje Vodic. V primeru dovolj prijavljenih oseb 
bo možen izlet z ladjo po otokih Šibenskoga arhipelaga. Prosti čas za uživanje in druženje 
ob bazenu ali na plaži. Večerja, nočitev.
Nedelja, 27.6.: Po zajtrku odhod proti Mariboru. Na poti nazaj postanek za ogled izvirov 
reke Gacke ter kosilo v odlični Lički restavraciji ob reki. Po kosilu vožnja proti Mariboru. 
Prihod v večernih urah.

Program izleta:  24. do 27. junij

Cena vključuje:
- avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine; 
- 3 x polpenzion v hotelu Imperial 3*; 
- Bonusov servis na avtobusu,
- spremstvo in organizacija potovanja. 

Doplačila po želji: 
- soba BM 10 €,  1/1 soba 48 €.

Cena: 219 € po osebi v dvoposteljni sobi  

Na mestu samem: 
- izlet v notranjost, kosilo,
- ladijski izlet, Šibenski arhipelag 
- kosilo na poti domov 12-15 €.

Otvoritev sezone v Vodicah

Pred nami je poletje, ki končno prinaša sprostitev in približek življenja, kot smo ga bili vajeni. Vabimo vas, da si podaljšate 
praznični vikend in ga užijete skupaj z nami v čudoviti Dalmaciji. Sezono poletnega razvajanja bomo otvorili v Vodicah, 
znanem turističnem središču severne Dalmacije. Bivali bomo v udobnem hotelu Imperial, si privoščili kopanje na mestni 
plaži, seveda pa bomo poskrbeli tudi za popestritev. Odpravili se bomo na izlet ali dva, se prepustili kulinaričnemu 
razvajanju in si nabrali energije za prihodnje dni. Pridružite se nam, zaživimo življenje!

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).


