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Sortides:
10 d’abril i 04 de setembre de 2022

• Dubrovnik, coneguda com la “perla de l'Adriàtic”,

una autèntica ciutat monument, envoltada

d'impressionants muralles defensives la base de les

quals se submergeix en el transparent i blau mar

Adriàtic

• Quedaràs enamorat amb Trogir, els grecs van ser

els primers a poblar i fortificar aquest illot que segles

després va arribar a ser un destacat port venecià.

Avui està declarat Patrimoni de la Humanitat.

• Admiraràs la impressionant catedral de pedra blanca

i sostre voltat de Sibenik

• Descobriràs el parc nacional de Krka, el qual

protegeix el tram més espectacular d'aquest curt però

cabalós riu.

• Et fascinarà l'antic Palau de l'emperador Diocleciano

a Split, aquest forma part de la ciutat des de l'època

de domini de la República Veneciana.

• Quedaràs meravellat a Kotor, conté gairebé el 70%

dels monuments històrics i culturals de Montenegro,

per la qual cosa va ser declarat patrimoni protegit per

la UNESCO

8 dies / 7 nits

Perquè t’encantarà:

Gaudeix d'un creuer únic navegant per tota la costa de Croàcia i Montenegro, situats en el cor de la

meravellosa costa Dàlmata, i visitant uns llocs de bellesa inigualable.

Dubrovnik, coneguda com la “perla de l'Adriàtic”, Trogir, Hvar, Korcula i Kotor són ciutats de visita

obligada, a més, descobriràs els parcs nacionals de Mljet i Krka, veritables obres de la naturalesa.

Viuràs aquesta meravellosa experiència a bord del fantàstic MV la Belle de l’Adriatique, vaixell

especialment dissenyat per a navegar per aquestes costes i amb la comoditat de viatjar sense fer ni

desfer maletes.

Creuer: El millor de 
Croàcia i 
Montenegro*1.590€

p.v.p per persona
*Veure preus detallats en pàgina 2
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Serveis inclosos
• Pensió completa a bord, des del sopar del primer 

dia fins l'esmorzar de l'últim. 

• Begudes incloses en dinars i sopars a bord

(excepte cartes especials) 

• Còctel de benvinguda

• Animació a bord

• Nit de gala 

• Nit folklòrica

• Taxes portuàries

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: 
http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb Servitravel les 

connexions des de les diferents zones d'origen, així

com la contractació d'una assegurança de 

cancel·lació incloent motivació per Covid a partir de 

37 € 

• Vols Barcelona - Dubrovnik - Barcelona 

• Les begudes que figuren en cartes especials i 

durant les excursions o trasllats. 

• Excursions facultatives. Consulteu amb Servitravel 

el Paquet d'Excursions especials per grup. 

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior

Preus detallats

Suplements opcionals
Pont Principal 235 €

Pont Embarcacions 315 €

Pont Superior 415 €

Suplement individual 765 €

Suplement sortida setembre      265 €

Pack 8 excursions 265 €

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

1
CIUTAT D’ORIGEN - DUBROVNIK

Després de la nostra arribada a l'aeroport de Dubrovnik, tindrem el trasllat inclòs fins al moll

on embarcarem i ens instal·larem a les nostres cabines. Seguidament assistirem a la

presentació de la tripulació i gaudirem d'un còctel de benvinguda. Sopar a bord i allotjament.

Aeropuerto de 
Dubrovnik

Dubrovnik

DIA

2
DUBROVNIK - MLJET

Esmorzar a bord. Després de l'esmorzar tindrem l'oportunitat de conèixer la ciutat mitjançant

una meravellosa excursió opcional: la visita guiada de Dubrovnik. Després de la visita,

disposarem de la tarda lliure per gaudir al nostre aire de la ciutat. Els hi suggerim una

passejada per les muralles des d'on tindran una meravellosa vista panoràmica de casc antic.

Retorn a bord, sopar i allotjament

Dubrovnik MlljetDubrovnik

DIA

3
MLJET - KORCULA

Esmorzar a bord. Durant el matí podrem gaudir de l'excursió opcional a Mljet, una de les

illes més belles de l'Adriàtic. Retorn a bord per dinar i navegació cap a Korcula, on arribarem a

la tarda, amb temps de poder realitzar la visita guiada opcional de Korcula. Retorn a bord,

sopar i nit folklòrica “la dansa del sabre".

Mljet Korkula



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

DIA

5
SIBENIK - TROGIR – SPLIT

Esmorzar a bord. Durant el matí arribarem a Trogir, i podrem conèixer aquesta vila mitjançant

una excursió opcional. Edificada sobre una illa, aquesta vila és una petita joia amb carrerons

plens d'escales i de passadissos amb voltes. Tornarem a bord per dinar i continuarem la

nostra navegació cap a Split, segona ciutat de Croàcia en grandària i cor de Dalmàcia.

Arribarem a Split a la tarda, i podrem descobrir una de les seves joies històriques gràcies a

l'excursió opcional guiada de el palau de Dioclecià. Retorn a bord, sopar i allotjament.

Sibenik SplitTrogir

DIA

6
SPLIT - HVAR - VIS

Esmorzar a bord. Durant el matí arribarem a Hvar, on podrem fer la visita guiada de la

ciutat, un dels llocs més antics de Dalmàcia. Retorn a bord per dinar. Disposarem de la tarda

lliure per relaxar-nos i preparar-nos pel sopar i nit de gala.

Split VisHvar

DIA

4
KORCULA - SIBENIK

Esmorzar a bord. Durant el matí, navegarem cap a Sibenik, on arribarem després de dinar i

tindrem l'oportunitat de fer la visita guiada opcional de Sibenik i dels salts d'aigua del riu

Krka. L'aigua ressorgeix en cascades que se succeeixen en una curta distància. Retorn a bord,

sopar i nit d'animació.

Korkula Sibenik
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DIA

8
DUBROVNIK

Esmorzar a bord. Desembarcarem després de l'esmorzar, sobre les 9.00h i tindrem inclòs el

trasllat a l'aeroport de Dubrovnik.

dubrovnik Aeroport

DIA

7
KOTOR - DUBROVNIK

Pensió completa a bord. Passarem el matí navegant. En Kotor, tindrem l'oportunitat de

conèixer la ciutat gràcies a una visita opcional guiada.

Vis DubrovnikKotor


