
 
 

ЕКСКУРЗИЯ: КРУИЗ ПО АДРИАТИЯЕСКОТО 
КРАЙБРЕЖИЕ НА ХЪРВАТИЯ 

 
ПРОГРАМА: 

  
Ден 1 
Отплаване от пристанището на Сплит в 13 ч. Ще плаваме до най-близкия до Сплит остров – 
Шолта, един малък оазис от недокосната природа, където местните жители са си изградили 
един простичък и традиционен начин на живот. Островът е известен със своя флот, който 
някога е пренасял вино и зехтин до континенталната част на страната и до италианските 
пазари. Днес са останали само няколко кораба в пристанището в Стоморска, които се 
използват за туристически разходки в Адриатическо море. Вечеря и нощувка в Стоморска. 
  
Ден 2 
Тръгване от Стоморска в 7.00 ч към остров Хвар, четвъртия по големина остров в Хърватска и 
най-популярния сред туристите. Той е известен като зеления ароматен остров поради 
многото полета с цветя и подправки като розмарин, лавандула и пирен. Добри условия тук 
има и за отглеждане на лози и маслини. 
  
Ден 3 
Тръгваме в 6.00 ч към остров Корчула, наричан от гърците Черния Корфу заради гъстите 
борови гори. Тук са открити гробници и руини на крепости от древни времена. Една 
крепостна стена с кръгли отбранителни кули заобикаля по типичен за Далмация от 
Средновековието начин града, където малки къщи са разположени в близост до църкви и 
красиви площади. Островът е известен и с това, че тук е стъпвал Марко Поло по време на 
своите пътешествия и тук е домът на на драматичния танц със саби Морешка. 
  
Ден 4 
В 6.00 ч се отправяме към красивия остров Млет. Цялата му западна част е обявена за 
Национален парк. Според легендата точно тук Одисей е акостирал с кораба си по пътя за 
вкъщи на връщане от Троя и бил запленен от нимфата Калипсо, заради която останал на 
острова цели 7 години. Възможности за разходки или слънчеви бани. Вечеря на капитана на 
кораба. Нощувка в Млет. 
  
Ден 5 
Нашето плаване започва в 6.00 ч към полуостров Пелешац. Има много възможности за слизане 
от кораба - например в туристическия курорт Оребич, като може де се разходите край брега до 
Перна и Кучище, докато стигнете Вигани (7 км). Друга възможност е преход от Оребич до 
Манастира на Ангелската Мадона, където се намира и морски музей, който може да 
разгледате. След това може да продължите до Кучище и следвайки бреговата линия – до 
Вигани. Късния следобед ще отплаваме към другия край на остров Хвар – Сучурай. Вечеря и 
нощувка в Сучурай. 
  
Ден 6 
След закуска на кораба продължаваме към известния курорт Йелса. Насладете се на 
спокойната атмосфера и красивата природа. Вечеря и нощувка в Йелса. 
  
 



Ден 7 
Ранно отплаване от Йелса към Омиш, където може да направите преход по крайбрежието на 
река Четина през каньона или да се разходите по нея с лодка. Следобед пристигаме в Сплит. 
Свободно време за опознаване на града или пазаруване. Вечеря и нощувка на кораба. 
  
Ден 8 
Напускане на кораба в Сплит в 9.00 ч. Отпътуване към България. 
 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:   
* 7 нощувки в двойна каюта на кораба със собствена баня и тоалетна на база полупансион 
(включена закуска и вечеря); 
* Вечеря на капитана през ден 4; 
* Водач от агенцията по време на пътуването; 
* Пристанищни такси; 
* Медицинска застраховка. 
  
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
* Транспорт с автобус по маршрута София - Сплит - София: 
* бакшиши; 
* вход за забележителности и природни паркове; 
* лични разходи; 
* Доплащане за единична каюта; 

ЗАБЕЛЕЖКA:     
* Корабът "Алоха" е преминал цялостен ремонт през 1988 г. Всички 16 каюти разполагат със 
собствена баня, тоалетна и климатик. На борда има и ресторант, бар и 100 кв. м. палуба. 

  

 


