
 

 
Diumenge 23 d’ agost 2020.- PUNT D’ ORIGEN – BARCELONA – DUBROVNIK 
A l’hora que s’indicarà sortida des d’Olot cap a Banyoles, Girona. Arribada al aeroport de Barcelona. Tràmits 

facturació. Sortida amb el vol  de Vueling de les 13.45 h cap a Dubrovnik. Arribada a les 16.00 h. Recollida d 

el’ equipatge i trasllat a l’ hotel de DUBROVNIK. Sopar i dormir. 

 

Dilluns 24 d’ agost 2020.-    DUBROVNIK 
Pensió completa. 

Dedicarem una part del matí a fer una visita guiada del centre històric d’aquesta interessant ciutat de 

Dubrovnik, l’antiga Ragusa. Visitarem el Monestir els Franciscans on hi ha una de les farmàcies més 

antigues d’Europa, fundada en el  any 1317, la catedral, el Palau del Rector, la font d’Onofre, l’església de 

sant Blai etc. Tot el conjunt històric d’aquesta ciutat es troba voltat de muralles i també forma part del 

patrimoni de la Humanitat. La resta del dia hi haurà temps lliure per passejar pels carrers de Dubrovnik i 

viure el seu ambient, fer una passejada per les muralles. 

 

Dimarts 25 d’ agost 2020.-     DUBROVNIK     EXCURSIÓ A MONTENEGRO 
Esmorzar, sopar i dormir a Dubrovnik. 

El matí sortirem cap al país veí de Montenegro, que havia format part de l’antiga Iugoslàvia i més tard de 

Sèrbia, de qui es va separar l’any 2006 per convertir-se en un país independent. Es tracta d’una república 

balcànica però molt mediterrània. El nostre recorregut ens portarà cap a la zona de Boka Kotorska on es 

troba el FJORD DE KOTOR, l’entrada més profunda del mar Adriàtic. Aquesta badia esta inscrita en el 

patrimoni de Unesco. Arribarem a  Perast on ens embarcarem per anar a visitar  l’ illot  de Nostre Sra de les 
Roques. Després anirem cap a KOTOR, una població amb més de 1200 anys d’història, construïda en pedra i 

voltada per 4 km de muralles, on farem una visita guiada. Dinar en un restaurant.  A mitja tarda tornada a 

Dubrovnik. 

 

Dimecres 26 d’ agost 2020.- DUBROVNIK – MOSTAR – PLITVICE 
Esmorzar i sortida  cap a la República de Bòsnia Hercegovina. Arribada a MOSTAR, la segona ciutat més 

important del país. Farem una parada per fer un recorregut pel casc històric. Podrem veure l’antic basar, la 

mesquita i el famós pont sobre el riu Neretva que separava la part catòlica de la musulmana i sempre ha 

estat símbol d’unió de les dues cultures. Dinar en un restaurant.  Després entrarem novament a Croàcia i 

seguirem viatge cap a la regió de Lika. Arribada al  PARC NACIONAL DELS LLACS DE PLITVICE  on tindrà lloc 

el sopar i dormir. 

 

Dijous 27 d’ agost 2020 .-  PLITVICE – ZAGREB 
Després de l’ esmorzar visitarem el parc nacional. Durant la visita gaudirem del meravellós espectacle que 

ens ofereix la mare naturalesa amb la extraordinària bellesa dels llacs situats a diferents nivells i els salts 

d’aigua que s’hi ha  anat formant. Dinar en un restaurant.  A la tarda travessant la regió de Lika anirem cap 

a Karlovac i arribarem a ZAGREB, la capital del país. Sopar i dormir. 

 

 



Divendres 28 d’ agost 2020.-   ZAGREB – ZADAR 
Esmorzar i dinar a Zagreb. 

Dedicarem el matí a visitar la capital del país. Visitarem la catedral i els barris de Gradec i també 

passejarem pel seu típic mercat. A la tarda sortirem cap a ZADAR. una bonica població de Dalmàcia. Farem 

un recorregut pel centre històric per veure la catedral, l’església de Sant Donat del segle XI i el sorprenen 

òrgan marí.  Sopar i dormir. 

 

Dissabte 29 d’ agost 2020.-  ZADAR – TROGIR – SPLIT 
Després de l’ esmorzar sortirem tot resseguint la costa dàlmata. Es una ruta amb un paisatge espectacular. 

Anirem  cap a Sibenik. Dinar en un restaurant de la ruta. A la tarda seguirem la ruta de la costa cap a 

Primosten i arribarem a TROGIR, bonica població medieval que també forma part del Patrimoni de la 

Humanitat. Farem una parada per visitar aquesta joia medieval de la costa dàlmata. Podrem veure la 

catedral de Sant Llorenç amb una interessant portalada romànica que ens narra l’historia sagrada des de 

Adam i Eva fins a la Crucifixió de Crist. També podrem veure l’ajuntament i  el castell Kamerlengo. Desprès 

seguirem fins a SPLIT, sopar i dormir. 

 

Diumenge 30 d’ agost 2020.-   SPLIT – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Després de l’esmorzar visitarem el centre històric d’aquesta interessant ciutat de Dalmàcia, declarada 

patrimoni de Unesco.  Acompanyats de guia local de parla castellana visitarem el Palau de Dioclecià , un 

dels testimonis més representatius de la presència dels romans. Visitarem les baixos del palau, el Temple de 

Júpiter que es va convertir en baptisteri, la catedral que fou construïda com a mausoleu de Dioclecià i el 

Peristil. Acabada la visita ens traslladarem a l’ aeroport. Tràmits facturació. Sortida vol de Vueling a les 

16.25 h. Arribada a Barcelona a les 18.40 h. Recollida equipatge i trasllat al punt d’ origen amb autocar. FI 

DEL VIATGE. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA:   1.675  Euros 
 

INCLOU.- Trasllat d’anada i tornada al aeroport de Barcelona des dels punts esmentats en el programa. 

Bitllets d’avió d’anada des de Barcelona a Dubrovnik i tornada des de Splita Barcelona . Circuit amb autocar 

descrit en el programa. Estada en hotels de 4 estrelles, ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots 

els menjars que s’indiquen. Totes les visites que s’indiquen: les de Zagreb,  Split, Dubrovnik i  Kotor amb guia 

local de parla castellana. Totes les entrades als llocs que es visiten amb el guia local. Assegurança de viatge. 

Assegurança d’anul•lació (consultar condicions). Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. Les 

taxes àrees  

NO INCLOU.- Extres d’hotel: vins – begudes – minibars – telèfons etc.  El dinar del primer i l’últim dia. 

 

El suplement per habitació individual serà de:   380 euros 
 
                                                                                                      

 
 
 

 

 

 

 

 


