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Periplu pe coasta dalmată 

22 – 30 octombrie 2022 
 
Ziua 1 (sâmbătă, 22 octombrie 2022): Satu Mare/ 
Carei/ Oradea – Novi Sad (500 km) 
Plecare la ora 6.00 dimineața din Satu Mare pe ruta Carei – 
Oradea – Timișoara – Jimbolia – Novi Sad. Capitală 
Europeană a Culturii în 2022, Novi Sad este al doilea oraș ca 
importanță și mărime al Serbiei și un centru cultural important 
al țării, fiind supranumit Atena sârbească. Cazare (și opțional cină) la hotel 3-4* în 
Novi Sad/ Serbia.  
 

Ziua 2 (duminică, 23 octombrie 2022): Novi Sad – Sarajevo – Mostar 
- Medjugorje (450 km) 
Mic dejun, apoi pornim spre Bosnia – Herțegovina. Prima 
oprire o avem în Sarajevo, capitala federației, un oraș 
multicultural așezat într-un minunat peisaj natural. În 1914 a 
fost asasinat aici arhiducele Franz Ferdinand al Austriei, ceea 
ce a dus la declanșarea Primului Război Mondial, iar în 1984 
a găzduit Jocurile Olimpice de Iarnă. Mostar, capitala istorică 

a provinciei Herțegovina, are podul vechi otoman și toată zona centrală veche inclusă 
pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cazare (și opțional cină) la pensiune/ hotel 
de 3* în Medjogorie.  
 

Ziua 3 (luni, 24 octombrie 2022): Medjugorie   
Înainte de mic dejun vom urca pe Krizevac, cel mai înalt 
munte de aici (520 m) pentru o devoțiune a Căii Crucii. După 
micul dejun facem o incursiune în lumea spirituală de la 
Tihalina, alături de multe alte grupuri, în căutarea lui Padre 
Jozo și a Fecioarei Maria. Timp liber în localitate. Spre seară 
urcăm pe Podbrdo la statuia Fecioarei.  Cazare (și opțional 
cină) la aceeași pensiune/ hotel în Medjugorie. 
 

Ziua 4 (marți, 25 octombrie 2022): Medjugorie – Dubrovnik – Kotor/ 
Budva (200 km) 
Mic dejun. In Dubrovnik vom face o plimbare prin cetate. 
Orașul patronat de Sfântul Blasiu a fost fondat prin unirea a 
două mici orășele: Ragusa și Dubrava, a fost un oraș 
autonom până în jurul anilor 1800, de o importanță strategică 
în Marea Mediterană, apoi a trecut sub influența mai multor 
stăpâni. Întreaga structură stâncoasă pe care este ridicat 

orașul a fost inclusă în 1979 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Dacă timpul ne 
permite, vom face și o scurtă plimbare cu vaporașul din portul orașului vechi pe 
Insula Lokrum, unde o grădină botanică și o mănăstire supraviețuiesc din perioada 
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arhiducelui austriac Maximilian. Continuăm drumul spre Muntenegru, ajungând pe 
malurile golfului (fiord) Kotor. Cazare la vila/ hotel 3* (și optional cină) în zona Kotor/ 
Budva.  
 

Ziua 5 (miercuri, 26 octombrie 2022): Kotor (100 
km)  
După micul ne petrecem ziua relaxați pe malul golfului Kotor, 
pe care il privim și de la înălțimea zidurilor de sus a cetății. 
Timp liber prin orașul vechi și plimbare cu vaporașul (opțional) 
pe golful Kotor sau vizita în Cetinje, fosta capitală 
muntenegreană. Cazare (și optional cină) la același hotel în zona Kotor/ Budva.  
 

Ziua 6 (joi, 27 octombrie 2022): Budva – Split/ 
Zadar (350 km)  
Mic dejun apoi pornim spre nord. La Split, cel mai mare și mai 
important oraș de pe coasta dalmată, al doilea cel mai mare 
oraș al Croației, vedem, într-o plimbare prin centrul istoric 
înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ruinele 

Palatului lui Dioclețian, în care împăratul și-a petrecut ultimii ani din viață, palat care 
a devenit apoi una dintre reședințele preferate ale oficialilor romani, constituind 
nucleul noului oraș Split. Cazare la hotel 3-4* (și opțional cină) în zona Split/ Zadar. 
 

Ziua 7 (vineri, 28 octombrie 2022): Trogir/ Zadar (200 km)  
După micul dejun facem o plimbare scurtă pe străduțele 
pietruite, pline de farmec, din Trogir sau Zadar. Trogir este 
numit adesea orașul – muzeu, fapt de care ne vom convinge 
vizitând orașul vechi (UNESCO!!!) cu Cetatea Kamerlengo, 
Turnul Sf. Marcu, Catedrala Sf. Laurențiu. Aspectul orașului 
Zadar a fost câștigat aproape în totalitate în Evul Mediu și s-a 
păstrat aproape intact până azi: Forumul Roman - cel mai 
mare din partea de est a Marii Adriatice, fondat de primul imparat roman Augustus, 
asa cum reiese din cele doua inscriptii de piatra datand din secolul 3, Biserica Sf. 
Donatus - o cladire rotunda monumentala, in stil pre-romanic, traditional, datand din 
secolul al noualea, ramasite ale Apeductului roman, ce avea o lungine de 40 km si 
alimenta orasul cu apa din Lacul Varna. Cazare (și opțional cină) la același hotel în 
zona Split/ Zadar. 
 

Ziua 8 (sâmbătă, 29 octombrie 2022): Split/ Zadar – Plitvice – 
Nagykanizsa (500 km)                                               
Mic dejun, apoi pornim spre Parcul Național Lacurile Plitvice, 
inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1979, fiind 
printre primele situri naturale incluse pe această listă. Este cel 
mai vechi Parc Național din Europa de Sud-Est și cel mai 
mare din Croația. Vom parcurge timp de câteva ore aleile 
șerpuite care coboară printre lacurile situate pe 7 nivele 

diferite, unite între ele prin cascade. Cazare (și opțional cină) în Nagykanizsa. 
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Ziua 9 (duminică, 30 octombrie 2022): Nagykanizsa – Oradea – Satu 
Mare (600 km) 
Mic dejun, apoi o incursiune pe Malul Balatonului. Sosire acasă în cursul serii.   
 

Tarif: 495 Euro (early booking, înscrieri cu avans 200 Euro pana la 
15 august 2022) sau 525 (înscrieri cu avans după 16 august 2022) la 
un grup de 40 de persoane. Diferența se poate achita astfel: 150 
euro până la 20 septembrie, restul până la 15 octombrie.Dacă 
grupul este între 30 și 39 de persoane, se va percepe un supliment 
de 20 euro de persoană.  
 
Supliment de single: 200 Euro.        
Pachet de cine: 90 Euro – se precizează opțiunea la înscriere.  
 

Servicii incluse:  
• 8 nopți de cazare cu mic dejun îmbunătățit sau bufet la hoteluri clasificate la 3-

4* sau pensiuni echivalente; 
• transport cu autocar categoria I; 
• însoțitor de grup, căști pentru ghidaj. 

 
Servicii neincluse: pachetul de cine (8 cine la 90 euro), Pachet asigurare 

medicală și Storno (opțional, dar recomandat), intrările la obiectivele turistice (prețuri 
informative): 

- asigurare medicală 30000 Euro (37 lei sub 70 ani, 109 lei peste 70 ani, 145 lei 
peste 80 ani) sau pachet Storno cu asigurare medicală 30000 Euro (97 lei sub 
70 ani, 169 lei peste 70 ani, 205 lei peste 80 ani); 

- lacurile Plitvice – 22 Euro; 
- vapor Dubrovnik – 8 Euro; 
- croazieră Kotor – 15 Euro. 

 

Condiții de călătorie: in acest moment (august 2022) nu exista restricții de intrare în 

țările pe care le cuprinde acest traseu. Se poate intra cu carte de identitate sau pașaport. 

Penalizări în caz de renunțare, din alt motiv decât unul acoperit de 
asigurarea Storno: 

• 100% din sumele plătite până în fiecare etapă, dacă turistul nu își găsesțe 
înlocuitor; 

• fără penalizare dacă se găsește înlocuitor, fără a schimba structura camerei la 
cazare, până în momentul plecării;  

• în cazul în care renunțarea se face dintr-un motiv acoperit de asigurarea 
Storno, firma de asigurare va restitui suma achitată pe baza dosarului de 
asigurare. 


