
 

 

 

 

 

                                              

EKSKLUZIVNI PAKETI -  

KRATKE POČITNICE  
 

EKSKLUZIVNI PODALJŠAN VIKEND V DALMACIJI (KORČULA IN DUBROVNIK) 

                                                  

                                                           

 

OPIS 

Na poti do slikovitega otoka Korčule, enega izmed najbolj zelenih otokov na Jadranskem 

morju in tudi ene najbolj priljubljenih destinacij v tem delu Hrvaške, obiščite zgodovinski 

mesteci Trogir in Split (sta na Unescovem seznamu svetovne dediščine), nato pa se z 

motornim čolnom odpeljite na otok Korčula. Uživajte v romantičnih kulturnih znamenitostih 

tega edinstvenega srednjeveškega mesta in se razvajajte z luksuznimi nastanitvami in 

vrhunsko kulinariko. 

Za zaključek potovanja si privoščite poslastico - obiščite biser Jadrana! Vedno osupljiv 

Dubrovnik beleži svojo burno zgodovino že od 7. stoletja, kar se odraža na vsakem koraku. 



Znamenito mestno obzidja varuje številne zgodovinske spomenike: frančiškanski samostan, 

Onofrijev vodnjak, palačo Sponza, Palace, cerkev Sv. Blaise, rektorjevo palačo, dominikanski 

samostan, katedralo itd. Mesto gosti številne kulturne prireditve in festivale. Dubrovnik, 

mesto muzej in živi oder, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine že od leta 1979, 

vam bo zagotovo postregel z edinstvenim doživetjem. 

V popoldanskih urah si privoščite skok na podeželje. V Konavlah obiščite nekdanji mlin, kjer 

vam bodo predstavili, kako deluje, poskusite domače žganje in si privoščite prigrizek 

domačega kruha s pršutom in sirom ter kozarec vina. Nadaljujte do slikovitega Cavtata, 

najjužnejšega mesta na Hrvaškem. Mestece se nahaja v zalivu, ki ga dva polotoka obkrožata 

v varen pristan. Zato je tudi priljubljena točka številnih jadralcev in drugih navtičnih 

navdušencev. Sprehodite se po promenadi ob morju in uživajte v osupljivih razgledih. Po želji 

si privoščite kosilo, nato pa se odpeljite do letališča v Dubrovnik. Po kratkem letu sledi 

pristanek v Zagrebu in večerni povratek domov. 

 
 

VRHUNCI 

 ogled zgodovinskih mest Trogir, Split, Dubrovnik in Cavtat 

 sprejem in luksuzna nastanitev v hotelih Lešid Dimitri Palace, 5* in hotelu Kazbek, 5* 

 poldnevni izlet z ladjico med otoki 

 kosilo v izbrani restavraciji na otoku ali zasebni piknik (opcijsko) 

 prevoz do Dubrovnika z zasebnim gliserjem 

 obisk obnovljenega mlina na vodo v Konavlah 

 

PROGRAM 

 
ČETRTEK 

 jutranji transfer z osebnim vozilom in šoferjem na letališče v Zagrebu 

 notranji let do Splita 

 kratek ogled zgodovinskega mesta Trogir 

 prihod v Split in ogled mesta 

 prevoz z ladjo ali katamaranom do Korčule 



 sprejem in nastanitev v luksuzni rezidenci Lešič Dimitri Palace 5* v središču 

zgodovinskega mesta Korčula 

 večerja v hotelu 

 nočitev 

PETEK 

 poldnevna vožnja z ladjico okrog otokov 

 kosilo v gostilnici na otoku ali zasebni piknik na otoku 

 povratek v Korčulo, prosto 

 večerja na vrhunskem kmečkem turizmu Tondi 

 nočitev 

SOBOTA 

 jutranji odhod z avtom in vodnikom / šoferjem proti Dubrovniku 

 pokušina vin na Pelješcu 

 kosilo v Malem Stonu 

 pozno popoldanski prihod v Dubrovnik 

 nastanitev v luksuznem butičnem hotelu Kazbek, 5* 

 sprejem in večerja v hotelu 

 nočitev 

NEDELJA 

 jutranji transfer z gliserjem v stari del Dubrovnika 

 krajši vodeni ogled mesta, čas za kavo in nakupovanje 

 odhod z avtom do Konavel 

 sprejem z dobrodošlico in ogled obnovljenega mlina Ljuta 

 prihod v Cavtat 

 kosilo v vrhunski restavraciji 

 pozno popoldanski transfer iz Cavtata na letališče Čilipi 

 let v Zagreb 



 transfer z avtom v Ljubljano 

 

   

 

CENA 

CENA: 1980 € na osebo (2 osebi) 

             1770 € na osebo (3 - 4 osebe) 

             1620 € na osebo (5 - 6 oseb) 

 

Cena vključuje: 

- PREVOZI NA KOPNEM V UDOBNEM AVTU ALI KOMBIJU 

- 3 X BB NASTANITEV V LUKSUZNEM HOTELU LEŠIČ DIMITRI PALACE,5* IN HOTELU 

KAZBEK,5* 

- 3 X VEČERJA 

- 1 X PRIGRIZEK 

- VSTOPNINE V DUBROVNIKU IN SPLITU 

- LETALSKE VOZOVNICE ZAGREB - SPLIT IN DUBROVNIK -ZAGREB 

- VOŽNJA S KATAMARANOM SPLIT - KORČULA 

 

Cena ne vključuje: 

- VODNIK/SPREMSTVO 

- KOSILA 

- PIJAČE 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE 

Pisne rezervacije pošljite na naslov info@unique-slovenia.si. 

Za več informacij vam je prijazno na voljo gospod Miha Rott: 

T.:  +386 1 361 62 44 

M.: +386 31 519 336 

E-pošta: miha.rott@unique-slovenia.si 

www.unique-slovenia.com 

mailto:info@unique-slovenia.si
http://www.unique-slovenia.com/

