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Des de  
975 € 

 
GC 1881 

Croàcia al complet 

La costa Dálmata, els parc nacionals i Zagreb   

La costa dàlmata de Croàcia és una de les costes més fascinants d’Europa, amb centenars d’illes davant del litoral, i ciutats amb 
un patrimoni monumental insuperable de totes les èpoques, com Dubrovnik, la Perla de l’Adriàtic, Splic i el seu Palau de 
Diclecià, Sibenik i la seva catedral, però també Zadar i l’agradable capital, Zagreb. Les illes ens retornen al que va ser la 
Mediterrània fa unes dècades, tant per paisatge com per pobles de postal i racons meravellosos. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dia 1 .- Arribada a Dubrovnik (Patrimoni Mundial). Recollida del 

cotxe i visita de la Perla de l’Adriàtic. 

Dia 2 .- Dubrovnik i rodalies: Cavtat, Lopud, Lokrum. Nit.  

Dia 3 .- Fem la peninsula de Peljesac passant per Ston fins a 

Orebic. Ferry a l’illa de Korcula. Visita del casc antic. Nit. 

Dia 4.- Retorn al continent. Ruta fins a Drvenik i ferry a Sururaj, a 

l’illa de Hvar. Visita del casc antic de Hvar. Nit. 

Dia 5 .- Illa de Hvar: Jelsa, Stari Grad. Nit. 

Dia 6.- Ferry des de Stari Grad fins a Split. Visita del magnific casc 

antic dins de l’antic Palau de Dioclecià (Patrimoni Mundial), obra 

de l’emperador Dioclecià. Nit. 

Dia 7.- Excursió a Trogir, Patrimoni Mundia. Nit a Split. 

Dia 8 .- Cami de Sibenik, visita de l’escènica Primosten. Visita de la 

catedral de Sibenik (Patrimoni Mundial) i el casc antic. Seguim fins 

al PN del riu Krka. Nit a Lozonac o Skradin. 

Dia 9.- Excursió pel riu Krka i arribada a Zadar. Visita i nit. 

Dia 10.- Ruta cap al PN dels llacs de Pltivice (Patrimoni Mundial) 

via el parc de Paklenica. Visita i nit a la zona. 

Dia 11.- Seguim cap al nord fins a la capital, Zagreb. Visita del seu 

casc antic d’estil centre-europeu i nit. 

Dia 12.- A l’hora indicada, devolució del cotxe a l’aeroport. 
 

Preus i condicions 

 
 

Inclou:  cotxe de lloguer per a tota la ruta, hotels categoria 3 estrelles o 
aapartaments, dossier informatiu: com arribar als hotels, totes les visites 
recomenades, mapes de la ruta, plànols... 
 
No inclou:  Vols internacionals (et busquem el millor vol per a 
complementar aquest viatge), assegurances de cancel.lació, ferries,  
 
 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys, a gust del viatger 
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Llacs de Plitvice Peristil del Palau de Dioclecià, casc antic de Split 

 
 

 
Catedral de Sibenik 

 
 

 

 
Parc Nacional del riu Krka 

 
 

 
 

Dubrovnik, vista aèria                                                    

 

 
 

Zagreb, casc antic 

  
 


