
 
 
 
 
 
 
Benvolgut/da col·legiat/da;  
 
Com a membre de la Comissió d’Enginyers Jubilats, ens plau informar-te del programa pel viatge d’estiu que 
tindrà lloc entre el 6 i el 15 de juny a la República de Croàcia  amb el següent programa:  
 
 
Dimarts 6 de juny - Barcelona - Zagreb 
Presentació a les 05,30h al mostrador de facturació de la companyia Vueling Airlines Ltd. de la terminal T1 de 
l’Aeroport de Barcelona. Sortida amb el vol VY1280 de Vueling de les 07,00h amb destinació Zagreb, amb 
arribada aproximada a destí a les 09,10h.(hora local), després dels tràmits d’entrada al país i de recollir els 
equipatges, ens traslladarem en autocar a l’hotel Arcotel Allegra Zagreb, on ens allotjarem les dues properes 
nits, per procedir a la distribució d’habitacions. A continuació ens dirigirem al centre, per dinar en un cèntric 
restaurant i a continuació iniciar l’estança amb una visita panoràmica prèvia,  per continuar pel Palau Episcopal, 
la Catedral de Sveti Stjepan, el mercat Dolac, etc... 

Zagreb és la capital de la República de Croàcia i a la vegada la ciutat més gran de l’estat, sent al mateix 
temps una de les metròpolis europees que ha sigut capaç de conservar el seu esperit d’èpoques pretèrites 

així com d’incorporar al mateix temps tots els avenços de la modernitat. 
La ciutat esta  ubicada sobre els solars que ocuparen les antigues ciutats bessones de Gradec i Kaptol, 

situades sobre un turó en la planura del riu Sava. 
Gradec(Grornji Grad) població reial, fou fortificada en el segle XIII per protegir-la dels atacs dels tàrtars, 

època de la que en resten encara, algunes de les seves muralles i pòrtics medievals. 
Kaptol que fou l’antic assentament religiós hi destaca entre d’altres el Palau Episcopal. 

 
Finalitzada  la visita tornarem a l’hotel, en el qual ens allotgem, per sopar i descansar. 

Dimecres  7 de juny - Zagreb - Krapina/Zagorje – Varaždin - Zagreb 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per dirigir-nos al comtat croat de Krapina-Zagorje (Krapinsko-
zagorska situat al nord del massís de Medvednica), visitant la capital Krapina i Trški Vrh amb l’església de 
Stª Mª de Jerusalem. Després de dinar en un restaurant en ruta, continuarem cap al comtat de Varaždin 
(Varaždinska županija) i a la població del mateix nom, antiga capital de Croàcia, on en el seu casc antic 
trobarem un dels més antics ajuntaments d’Europa, la parròquia de Sant Nicolau, les esglésies dels 
jesuites i la de Stª Úrsula, la d’Sveti Marko, el castell, etc... Finalitzades  les visites tornarem a l’hotel, en el 
qual ens allotgem, per sopar i descansar. 

Dijous 8 de juny - Zagreb - Karlovac - Rijeka - Opatija 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per dirigir-nos a la població de Karlovac (situada entre quatre rius, el 
Korana, el Kupa, el Merežnica i el Dobra), anomenada antigament Karsltadt on hi visitarem l’antiga ciutat 
de Dubovac (els seus orígens es remunten al segle XIII), l’església de La Santíssima Trinitat, el monestir 
franciscà, el teatre Zorin dom, etc... Després de dinar, ens dirigirem a la ciutat de Rijeka ubicada a la costa 
adriàtica en la desembocadura del riu Rijeka (antic Rječina) per visitar la ciutat antiga (Tarsatica rebatejada 
com Flumen Santi Viti en el segle VI), amb vestigis celtes i romans, amb la Porta romana de Tarsatica, les 
esglésies de Sant Nicholas i Sant Vito, el santuari i el castell de Tersatto, etc... 

Finalitzades  les visites ens dirigirem a Opatija, important centre d’estiueig on ens allotjarem les dues 
properes nits, a l’hotel Remisens Hotel Admiral, per procedir a la distribució d’habitacions, sopar i 
descansar. 

 

 

 



Divendres  9 de juny - Opatija 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per fer un recorregut per la població (que fou escollida per les 
reialeses europees a les acaballes del segle XIX pel seu gaudi i descans en els molts balnearis i hotels que hi 
existien) i passejarem pel passeig marítim entre els vells balnearis, hotels i mansions de l’època de l’Imperi 
Austro-hongarès, les esglésies de St. James(del segle XV) i la de l’Anunciació, el jardí botànic de Sant 
James Park, la Fontana d’Helena i Selena, etc... 

Després de dinar, ens dirigirem a la ciutat de Pula, on arribarem després  d’un recorregut per la península 
d’Ístria, on es visitarà l’amfiteatre romà, fet aixecar per l’emperador Vespasià, etc... 

Finalitzades  les visites tornarem a Opatija, per dirigir-nos a l’hotel, en el qual ens allotgem, per sopar i 
descansar. 

Dissabte 10 de juny - Opatija - Plitvice - Split 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per dirigir-nos al Parc Natural dels Llacs de Plitvice (Plitvička 
Jezera), parc nacional croat ubicat en el comtat de Lika-Senj a prop de la frontera amb Bòsnia i 
Hercegovina, al si d’un altiplà càrstic amb 4.000 anys d’antiguitat que es composa d’un conjunt de 16 llacs 
comunicats mitjança 96 cascades, que es nodreixen dels rius Bijela i Crna, i que s’estenen al llarg de 8 km., 
entre Mala Kapela i Pijesevica, etc... 

Finalitzades  les visites, dinarem en un restaurant en ruta per després dirigir-nos a Split, on ens allotjarem les 
tres properes nits, a l’hotel Salona Palace Solin, per procedir a la distribució d’habitacions, sopar i 
descansar. 

Diumenge  11 de juny - Split 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per fer un recorregut per la població (que fou el lloc de naixement de 
l’emperador romà Dioclecià, i l’escollit pel seu retir) en el que passejarem pels vells barris italians de Borgo 
Grande, Borgo Pozzobon, Borgo Luca, Botticelle i visitarem el Palau de Dioclecià (construït en marbre 
blanc,  es un dels monuments romans més impressionants del món), en el que en el seu interior s’hi troben les 
restes arqueològics de l’antiga fortalesa o castrum romà i el temple de Júpiter, el Mausoleu de Dioclecià, 
sobre els que es va bastir la Catedral de Domnio, etc... 

Durant les visites dinarem en un restaurant local i a la tarda un cop finalitzades ens dirigirem a l’hotel en el qual 
ens allotgem, per sopar i descansar. 

Dilluns 12 de juny - Split - Illa d’Hvar 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per dirigir-nos al port on embarcarem en un catamarà, per dirigir-nos 
navegant a l’Illa d’Hvar on després  de la visita panoràmica de la població visitarem la Catedral de St. 
Estephen (del segle XVI), el Monestir Franciscà (patró de la població), el teatre més antic d’Europa (existent 
des del segle XVII ), la Fortalesa  Espanyola, el Fort de Napoleó, etc... 

Durant les visites dinarem en un restaurant local i a la tarda un cop finalitzades, tornarem navegant  a Split per 
dirigir-nos  a l’hotel, en el qual ens allotgem, per sopar i descansar. 

Dimarts 13 de juny - Split - Mostar - Dubrovnik 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per dirigir-nos a la població de Mostar (tristament coneguda pels fets 
que hi van tenir lloc en l’última guerra dels Balcans, en que entre d’altres danys es va destruir el famós Stari 
Most (Pont Vell) que donava el nom a la població), en un recorregut panoràmic creuarem el riu Neretva que 
divideix la població per sobre el pont , actualment reconstruit (d’acord amb els antics mètodes i tradicions), 
visitarem el basar Kujundziluk, la mesquita Koski Mehmed Pasha, etc... 

Durant les visites dinarem en un restaurant local i a la tarda un cop finalitzades les visites ens dirigirem a 
Dubrovnik, on ens allotjarem les dues properes nits, a l’hotel Lero Hotel, per procedir a la distribució 
d’habitacions, sopar i descansar. 

Dimecres 14 de juny - Dubrovnik 
Sortida de l’hotel, després d’esmorzar, per fer un recorregut pel casc antic de la població, coneguda com “La 
Perla de l’Adriàtic” o l’Atenes dàlmata” per la seva història, havent estat declarada” Patrimoni de la 
Humanitat”, visitarem la Catedral, els monestirs dels franciscans i dominics, el Palau del Rector,  passejarem 
per les muralles amb més de 2.000 m. de longitud i que foren reformades, junt amb els casc antic, en el segle 
XVII, etc... 



 

 

Durant les visites dinarem en un restaurant local,  a la tarda i un cop finalitzades ens dirigirem a l’hotel, en que 
ens allotgem,  per sopar i descansar. 

Dijous 15 de juny - Dubrovnik - Barcelona 
Després de l’esmorzar, farem un últim recorregut per la població per les darreres visites o compres, abans de 

recollir l’equipatge per marxar a l’aeroport, d’on sortirem en destinació a Barcelona, en el vol VY7724 de la 

companyia Vueling que surt a les 15,15h. (hora local), i arriba a destí aproximadament a les 17,35h. 

 

Degut a l’horari de sortida del vol de tornada i dels temps pel desplaçament a l’aeroport i els tràmits 
d’embarcament, no esta inclòs el dinar. 

 

A l’arribada a Barcelona, donarem per finalitzat el viatge d’estiu del 2017, esperant que hàgiu gaudit del viatge. 

 

L’import aproximat del viatge serà de .................................................. 2.150,00 € 
suplement per l’ús d’habitació individual............................................................................. 365,00 € 
 

amb una durada de 10 dies amb 9 nits d’estada a destí. 

Condicions generals del viatge 
 

• Guia acompanyant de “B the travel Brand” des de Barcelona.  

• Bitllet d'avió, d’anada i tornada en vol regular de classe turista, de la companyia Vueling Airlines Ltd.  

• Grup mínim de 20 participants, amb guia acompanyant de l’agència, durant tot el recorregut des de 
Barcelona. 

• Allotjament en hotels de 4-5*, segons disponibilitats locals, en règim d’habitació doble. 

• Els desplaçaments, seran en autocar de la màxima categoria possible. 

• Pensió complerta en tot el viatge amb begudes incloses realitzant-se els dinars en ruta en el millor 
restaurant possible. 

• Despeses de les entrades per les visites programades, incloses. 

• Taxes d’aeroports, d’embarcament, turístiques,  assegurances de viatge i cancel·lacions, incloses. 

• Despeses personals de begudes, cafès o infusions, telèfons en hotels i restaurants, no incloses. 

• No incloses, entrades de visites no programades, propines a:guia acompanyant, guies locals de parla 
hispana, xofers i maleters. 

 

Condicions econòmiques i de preus d’aplicació general al viatge  
Basats en un grup mínim de 20 participants. 

Subjectes a la disponibilitat de places hoteleres i vols, en el moment de fer-se la reserva en ferm. 
Calculats segons el canvi de moneda, tarifes de transport, cost de carburants, taxes aeroportuàries, 
impostos, taxes turístiques (on  siguin d’aplicació) i nombre mínim de participants, previstos en la 

data de sol·licitud de pressupostos per la confecció del projecte de viatge. 
Qualsevol variació en tot l’anterior al moment de la confirmació de vols, hotels i nombre de 

participants, en més o en menys, implicarà la modificació del preu total, que serà d’aplicació en el 
moment del  pagament de l’import final del  viatge. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Condicions d’inscripció: 

 

A la inscripció, s’haurà d’abonar l’import de 500,00€/persona per a la reserva de bitllets 
d’avió i habitacions d’hotel. 

 

 
El període d’inscripció és des del 18 d’abril al 3 de maig, personalment a la seu col·legial o bé trucant al telèfon 
del col·legi 934 96 14 20. La inscripció no es considerarà en ferm fins que no s’aboni l’import de la 
reserva. 
 

Pagament de la resta de la sortida. 
 

El període hàbil serà del 15 al 19 de maig a la caixa del Col·legi de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 h o 
divendres de 9:00 a 14:00 h, o bé per transferència bancària al número de compte següent, IBAN ES80 0081-
7011-13-0001930699 del Banc de Sabadell; indicant número, nom i cognoms del col·legiat i com a 
referència  Croàcia. 
 

 

      
Joaquim Riera i Anoro       Francesc Amer i Novau 
President de la Comissió d’Enginyers Jubilats     Vicesecretari del col·legi 
 
 

Barcelona, 18 d’abril de 2017 

C/c: Tramesa a tots els membres de la Comissió.  


