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Desde  
850 € 

 
GC 1881 

Eslovènia i Croàcia nord (8 dies) 

Des dels Alps Julians a Istria   

La combinació perfecta de muntanya i platja passa per descobrir els paisatge alpins d'Eslovènia, centrats al voltant dels llacs de 
Bled i Bohinj. També per visitar Ljubljana, la simpàtica capital eslovena i les coves de Postojna i el castell de Predjama. La 
contrapartida és la península d'Ístria, ja a Croàcia, amb pobles com Porech o Rovinj i milers de cales retallades a la Mediterrània. 
Per finalitzar, el parc nacional dels llacs de Plitvicka  sorprendran al més escèptic. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 

 
 

 

Dia 1 .- Aeroport-Bled. 

Dia 2 .- Bled i el llac Bohinj. Excursions i passejades pel 

congost del Vintgar. Pujada pel telefèric amb vistes al 

llac Bohinj. 

Dia 3 .- Possible escapada a Àustria per visitar el 

Wörther See, un dels llacs més impressionants austríacs 

Dia 4.- Bled-Postojna-Rovinj. De camí a Rovinj (Croàcia), 

visita de les coves de Postojna i del castell de Predjama. 

Dia 5 .- Visita del poble pescador de Rovinj i de Porech. 

També de Pula i la seva gran llegat romà 

Dia 6 .- Rovinj-Llacs de Plitvicka Jezera. Visita dels llacs a 

la tarda 

Dia 7 .- Llacs de Plitvicka Jezera-Ljubljana. De camí, 

parada a Novo Mesto. Visita de la capital eslovena a la 

tarda 

Dia 8 .- Ljubljiana-Aeroport 

 

 
Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats + allotjament + dossier de ruta 
(què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + gestions Ulisses 
viatges. 
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar 
aquest viatge). 
 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys, a gust del viatger 
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Bled Castell de Predjama 
  

Ljubljana Gorges del Vintgar (Bled) 
 

 
Rovinj (Croàcia) Pula (Croàcia) 

 


