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Croàcia a la primavera és el paradís. 
És tot allò que busquem els viatgers senderistes. Muntanyes alpines ben florides i verdes als Alps 
Dinàrics. Fagedes ben tendres envoltades per estanys i cascades maragdes a Plitvice. I les Kornati… un 
somni d’illes arrodonides fet realitat on caminar i banyar-se en mig de tots els turqueses possibles amb 
una llum que et fa sentir feliç. 
Acabem la festa en ciutats patrimoni mundial com Split o Trogir. 
 

Punts Forts 
• El paisatge per on caminarem tant de muntanya com de mar és excepcional. Ben conservat amb 

molt poques urbanitzacions i amb panorames molt espectaculars, ens allunyem de les rutes 
convencionals. 

• Caminarem per quatre dels parcs més emblemàtics de Croàcia: Plitsvice, Velebit, Paklenica i 
Kornati combinant els seus contrastats paisatges: boscos, estanys, cascades, cims alpins i un 
reguitzell d’illes úniques al món. 

• L’època escollida: Primavera. Sense aglomeracions, bona temperatura tant a la muntanya com en 
la costa. Possibilitat de banys. Muntanyes verdíssimes i florides. Llacs sadollats d’aigua. 

• Trajectes en vaixell i minibus exclusiu que ens permetran apropar-nos als punts més bonics i 
interessants de la costa i muntanya. En la part de costa allotjaments vora el mar. 

• Poblets captivadors tant en a la costa com en la muntanya. Ciutats medievals patrimoni de la 
UNESCO, Trogir i Split. Allotjament a les Kornati i a Dugui Otok en indrets privilegiats per la 
seva solitud i bellesa vora el mar. Natura verge i viva on habiten óssos, llops, linx, dofins,etc. 

• Vols directes en circuit per Split i preu econòmic  
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Dia a Dia 
Dia 1, 16/05. Barcelona – Split – Starigrad-Paklenica 

Vol Barcelona- Split. Arribada a Split a les 13:30 h aproximadament. Trànsfert de 1 hora i mitja fins a 
Starigrad-Paklenica on ens allotjarem aquesta primera nit. 

Dia 2, 17/05. Parc Nacional de Velebit 

Trànsfert de 2 hores i mitja fins al Parc Nacional de Velebit destinació del trekking d’avui. Velebit és la 
joia de muntanya dels croats, aquí els Alps Dinàrics excel•leixen en un paisatge muntanyós càrstic de 
caire alpí de més de 1770 m vora mateix del mar. Això és el que el fa més especial: la combinació alpina 
amb les seves característiques avetoses, pícees, prats verdíssims i florits amb les vistes al mar Adriàtic i 
els seu captivador reguitzell d’illes. Coneixerem la regió caminant per un dels senders més famosos dels 
Alps el “Premuziceva” –preciós sender construït tot en pedra entre els anys 1930 i 1933- . El camí ens 
portarà per gorges, boscos, penya-segats envoltats d’una rica vida vegetal i animal. El parc compta amb la 
presència de tots els grans depredadors europeus: llop, linx i ós. Trànsfert fins al nostre allotjament a 
Plitvice. ( 2 hores ) 

Desnivell: + 700 m – 700m 

Dia 3, 18/05. Parc Nacional de Plitvice 

Curt trànsfert fins al Parc Nacional dels Llacs de Plitvice reserva de la biosfera per la UNESCO. 

Preciós camí per conèixer aquesta meravella entre cascades i estanys envoltats per un bosc verge ple de 
vida silvestre. Ens allunyarem de la ruta convencional per endinsar-nos al cor del parc. La naturalesa 
càrstica tant famosa en la regió aquí és manifesta envoltada d’aigües cristal•lines. Camí fàcil i desnivell 
moderat. Trànsfert i allotjament a Starigrad-Paklenica ( 1 hora i mitja ) 

Desnivell: + 350 m – 350 m. Recorregut de 15 km. 

Dia 4, 19/05. P.Nacional de Paklenica 

Curt trànsfert per una magnífica jornada de senderisme en dos profunds barrancs envoltats de muntanyes i 
el més famós barranc del sud d’Europa: la gorga de Velika Paklenica fins Borisov. Ens trobem al 
començament amb una vegetació mediterrània inicialment que canvia a centreeuropea a mesura que 
guanyem altitud, moltes construccions de pastors i formacions càrstiques per arreu. Bellíssimes vistes 
sobre el mar. Camí ben perfilat i fàcil. Per la tarda visita de la preciosa ciutat de Zadar amb el seu orgue 
marí –un curiós instrument musical que te com a artista solista al mar- . Curt transfert en ferry fins a l’illa 
de Dugi Otok. Allotjament i nit a l’illa. 

Desnivell. + 550 m – 550 m 
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Dia 5, 20/05. P.Natural de Telascica illa de Dugi Otok 

Sali té l’encant dels racons senzills vora mar. Poques cases emmirallant-se en les aigües límpides del mar. 
Pocs vehicles i la tranquil•litat de començament de Juny. La nostra jornada serà relaxada entre caminar i 
banyar-nos. Aquesta regió del món te tants atractius que en tot racó es crea un parc natural i això li passa 
a Dugui Otok. Farem camí cap el cim més alt de l’illa, el Grpašćak. Des de dalt del cim podrem mirar una 
meravella de paisatge: als nostres peus una caiguda de més de 160 m sobre el mar, cap a l’est les joies 
turqueses de les Kornati i entremig una zona boscosa envoltada de mar i illes on desataca al bell mig un 
llac salat on ens podrem banyar en les seves aigües beneficioses –d’aquí el nom de Sali-. Buscarem les 
petites cales i a primera hora de la tarda ens vindrà a buscar una barca per portar-nos al paradís de les 
Kornati. Preciosa travessa per mar amb barca i amb els nostres bagatges fins al minúscul llogaret de 
pescadors on passarem les dues properes nits. Nit a Kornat. 

Desnivell. + 250 m – 250 m 

Dia 6, 21/05. P.Nacional Kornati 

Aquest dia està dedicat a la joia de fer realitat un somni: el de recrear-nos entre aigües tan netes com 
acolorides, de contorn sinuós, capritxòs, de cúpules, muntanyoses sobresortint de la mar com caderes 
blanquinoses encadenades fins a l’horitzó. Una meravella de geografia creada en milions d’anys. Les 
Kornati estan formades per més de 150 illes de les quals només 9 illes són més grans d’1 km2. Les illes 
compten amb una població resident molt baixa durant tot l’any, de menys de 20 habitants. Aquest fet és 
un dels seus atractius: hi han molts pocs edificis, petites cases de pescadors que durant l’estiu algunes 
poques és transformen en tavernes pel servei dels vaixells. Ens banyarem –els qui vulguin- i farem una 
bonica travessa amb ascensió fins al cim de la Kornati gran, de prop els 300 m . Posta de sol i allotjament. 
Nit a Kornat. 

Desnivell: + 350 m – 350 m 

Dia 7, 22/05. P.Nacional Kornati i Trogir i Split 

Després d’esmorzar deixarem Kornati i embarcarem vers el continent i visitarem les dues ciutats 
patrimoni de la UNESCO: Trogir i Split. Tindrem temps per visitar el Palau de Dioclesià i pasejar vora 
mar a Split, una preciosa ciutat envoltada de natura. Trogir, veritable joia oberta a la mar, la coneixerem 
badant pels seus carrers medievals; la ciutat encarna a la perfecció la vida cultural de la Dalmàcia. Un bon 
final amb un sopar d’acomiadament. Allotjament a Split. 

Dia 8, 23/05. Split – Barcelona 

Vol de retorn a Barcelona des de l’aeroport de Split. 

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es 
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol 
altra causa així ho requereixin 
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Fitxa Tècnica 
999€ sense vols. 
1185€ amb vols i sense taxes. 
 
Habitació individual -totes les nits menys les 2 a Kornat-: 150€ (places limitades, si us plau, 
consulta’ns disponibilitat). 
 
Nombre mínim de participants: 8 
Nombre màxim de participants: 17 
 
Inclou 

• Els vols directes d’anada i tornada entre Barcelona i  Split (només per l’opció amb vols inclosos, 
places amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat). 

• Tots els allotjaments (7 nits). 
• Tots els esmorzars. 
• Tots els sopars llevat del darrer (a Split). 
• El guia professional de muntanya de Bonviure durant tota l’estada. 
• Tots els trànsferts: tots els desplaçaments per carretera necessaris per arribar al punt d’inici i 

tornar del punt final de les excursions de senderisme de tots els dies, especificades en el Dia a 
Dia. 

• El transport dels equipatges. 
• Els trajectes en ferry i vaixell entre illes esmentats en el Dia a Dia. 
• La tarifa d’entrada als Parcs Nacionals de Plivitce, Velebit, Paklenica, Telascica i Kornati. 
• Assegurança d’accidents a muntanya. 
• Assegurança bàsica de viatge i trekking. 
• Tastet de productes locals. 
• Direcció i gestió del viatge. 
• L’IVA. 

 
No Inclou 

• Les taxes aèries, 37€ a 30/09/2019. 
• Un sopar a Split. Les begudes que no estiguin incloses als menús. 
• Els pícnics, que podreu comprar als comerços de les poblacions o als allotjaments. 
• Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”. 

 

Nivell 

Bons camins ben perfilats amb algun tram rocallós. Desnivells mitjos diaris de + 400 m – 450 m. 
Desnivell màxim en un dia: + 700 m – 700 m. Recorregut màxim d’un dia: 16 km. Viatge de requeriment 
físic moderat en senderisme sense cap exigència tècnica. 
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Material 

• Botes de senderisme 
• Vestimenta de muntanya per capes amb impermeable-paravent. 
• Gorra, ulleres de sol, cremes solars. 
• Pals per caminar, recomanables. 
• Banyador, ulleres i tub de snorkel –aconsellat-, sandàlies de goma per entrar a l’aigua. 
• Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes personals. 

 
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.  
 

Allotjaments 

• Dues nits a Starigrad-Paklenica, en hotel en habitacions dobles amb bany. 
• Una nit a Plitvice, en hostal en habitacions dobles amb bany. 
• Una nit a Sali (illa de Dugui Ottok), en hotel en habitacions dobles amb bany. 
• Dues nits a l’illa de Kornat, en cases d’hostes, en habitacions dobles (cada 2 habitacions 

comparteixen un bany) i una quàdruple amb bany. 
• Una nit a Split, en hotel en habitacions dobles amb bany. 

En resum: tots els allotjament són en habitacions dobles amb bany, llevat de les dues nits a Kornat, on 
degut a la manca d’infraestructura turística del Parc Nacional –degut a la normativa- estarem en cases 
d’hostes en habitacions dobles amb bany compartit o quàdruple amb bany. 

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. 

A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de compartició 
(parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència 
d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la 
distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe. 

Assegurances 
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix únicament els 
primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb quanties de cobertura 
limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). És una pòlissa de 
reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els diners i després amb les factures i 
informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses per l’assegurança. 

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties de 
cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 

Per aquest destí és molt recomanable disposar de la tarja sanitària europea, que abarateix costos 
d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és gratuïta i es pot tramitar directament per internet (i es rep 
al domicili al cap d’uns dies). Aquí en teniu l’enllaç per si voleu més informació i sol·licitar-la: 
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les assegurances que us 
podem oferir. 

Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel·lació del viatge, Bonviure us la pot 
proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol·liciteu al mateix moment en què feu el 
pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies. 

 

Reserves 
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge. 
Per telèfon al 93 823 0527 o bé al 626 887 243. 
Per mail a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest viatge. En 
cas afirmatiu,  si voleu fer reserva cal fer un ingrés d’una bestreta de 300 € per persona al compte corrent 
que us indicarem. 

Fet l’ingrés, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos que l’hem 
rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment, aproximadament un mes abans de la data de 
sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes informacions com el lloc i hora 
de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu etc. 

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols, 
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest 
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força 
major, l’agència podrà a anul•ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6 
dies, i 10 dies abans de la sortida quan el viatge és de 2 a 6 dies.  en aquest cas reemborsaríem al 
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure. 

En cas de cancel•lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al 
màxim les despeses que se'n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació. 

Segons el reial decret –llei 23/2018 els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20 
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les 
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. 

Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no 
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o mal funcionament dels 
transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres, accidents, desastres naturals o qualsevol 
altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure. 

GC-1829 
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