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       SKUPAJ V TROGIR  S KLAPO MASLINA 

 

Tokrat si bomo ogledali Trogir, ki so ga v antičnem obdobju imenovali Tragurion, arhitekturni biser, ki je od leta 1997 

na seznamu UNESCA. Neprekinjen urban razvoj od obdobja grške kolonije do danes je zapustil številne javne in zasebne 

palače, utrdbo, romanske cerkve, renesančne in baročne stavbe, ki k sreči niso doživele večjih modernih posegov. 

Kulinarični užitki, vino in glasba nam bodo približali tisočletno tradicijo Dalmacije, spoznali pa bomo tudi pravo 

gostoljubnost in navade domačinov.  

 

 

 

  

 

 

1. dan (petek) 6.10.2017 

 

Celje – Zagreb – Karlovec – Trogir (480 km) 

Odhod iz  vseh krajev po Sloveniji  ob dogovorjeni jutranji uri in vožnja mimo Zagreba in Karlovca s krajšimi postanki do 

Trogirja. Po prihodu v Trogir se bomo ustavili na tržnici, kjer bo nekaj časa za individualni obisk tržnice in prosti čas za 

kavo. Sledil bo sprehod z  vodnikom, s katerim si bomo ogledali katedralo, trdnjavo, severna mestna vrata, ložo in druge 

znamenitosti starega dela mesta. Po ogledu se bomo zapeljali do hotela Medena, ki leži 150 m od lepe prodnate plaže. 

Namestili se bomo v hotelu sredi lepega borovega gozda, ki je 2,5 km od ribiške vasice Seget in 5 km od Trogirja. Prosto 

popoldne za sončenje, kopanje.  
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FAKULTATIVNI POPOLDANSKI PROGRAM:  PRIDELAVA OLJČNEGA OLJA 

Za vse ljubitelje in oboževalce Vinka Coceja bomo pripravili prav posebno druženje v nasadu oljk ob njegovi konobi ’Vila 

moja’ na otoku Čiovo, kjer je znani pevec sam posadil oljke. Danes zanje skrbi njegov brat Duje, ki nas bo sprejel v konobi. 

Postregli nam bodo z domačo malico (pršut in sir) ter prikazali in razložili, kako poteka pridelava oljčnega olja. Sledila bo 

degustacija olja in vina ob pesmi v prijetni družbi. Vrnitev v hotel.  

Večerja v hotelu. Po večerji plesni in zabavni program z Music show Pizzicato . Nočitev v hotelu. 

2. dan (sobota) 7.10.2017 

Trogir – Trogir  

Po zajtrku bo nekaj prostega časa za sončenje, kopanje, sprehod ali počitek. Popoldanska animacija z igrami.  

Večerja v hotelu. Po večerji celovečerni koncert s klapo Maslina. Nočitev v hotelu. 

3. dan (nedelja) 8.10.2017 

Trogir – Karlovec – Zagreb – Celje (480 km) 

Po zajtrku boste lahko čas do odhoda proti domu (okrog  15. ure) preživeli na plaži ali v hotelu.  

Popoldan pa se bomo z avtobusom okrog 16. ure odpravili proti domu in nadaljevali vožnjo mimo Karlovca in Zagreba s 

krajšimi postanki do doma,kamor bomo prispeli pozno zvečer.  

CENA  139,00 € velja pri najmanj 40 potnikih. 

Cena vključuje: 

• prevoz z avtobusom turistične kategorije (hd, klima,  video) z vključenimi cestninami in parkirninami, 

• 2 x polpenzion  v hotelu Medena 3*  (1/2 B KWC T SAT TV  F S KL standard) 

• ogled mesta Trogir , 

• celovečerni koncert klape MASLINA, 

• Zabava z Music show Pizzicato, 

• organizacijo, izvedbo, spremljavo in vodenje 

Doplačila: 

• Za turistično takso 1,10 EUR na dan za odrasle, 0,55 EUR na dan za otroke od 12. do 18. leta. 

• Za enoposteljno sobo 30 %. 
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