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 V NOVO LETO 2014 Z BALKANIKO! 

LIVNO 
 

        
 
 

1.DAN: Nedelja, 29.12.2013  
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja z udobnim turističnim avtobusom mimo Karlovca in Slunja, ter naprej, 
skozi NP Plitvička jezera - do Knina, kjer naredimo postanek za sprehod in ogled znamenite Kninske trdnjave.  
Po osvežitvi vožnja do Sinja, na daleč znanega po tradicionalni manifestaciji - viteški igri »Sinjska alka«, ki je  
od leta 2010 pod zaščito UNESCA. Sprehod po mestu, nato vožnja do Livna. Nastanitev, večerja in nočitev.  
 
2.DAN: Ponedeljek, 30.12.2013  (predvidoma 3-4 ure hoje) 
Po zajtrku vožnja do vasi Zastinje (810mnv), kjer zapustimo avtobus in se odpravimo na predvidoma uro in pol 
dolg sprehod do planinskega doma Kruzi (1265mnv), kjer nas bodo pričakali planinci iz PD Cincar. Po krajšem 
druženju se bomo vrnili v Livno (2 uri hoje). Večerja in nočitev. 
 
3.DAN: Torek, 31.12.2013  (predvidoma 2 uri hoje) 
Zajtrk. Sprehod najprej do frančiškanskega samostana Gorica, kjer naredimo postanek za ogled etnografske 
in arheološke zbirke, nato pa nadaljujemo do Keljinega muzeja domače obrti in bližnjega izvira reke Bistrice. 
Vzpon še do Vujadinove kule, od koder se bomo po osvežitvi spustili do hotela. Priprave na najdaljšo noč. 
Svečana večerja v prijetnem ambientu hotela in zabava do zgodnjih jutranjih ur. Nočitev. 
 
4.DAN: Sreda, 01.01.2014  
Po zajtrku slovo od gostiteljev. Vožnja z vmesnimi postanki proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah.  
 
CENA: 199€ Pri udeležbi min 45 oseb 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 2x polpenzion v 1/2 twc v hotelu***, 
- 1x nočitev z zajtrkom 
- silvestrska večerja 
- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja. 
 
Predvidena doplačila na licu mesta:                                                             
- turistična pristojbina v vrednosti 2KM/dan/oseba 
Doplačilo po želji: 
- enoposteljna soba: 45 € 
 
 
 

 


