
                                                
                                                            

                 B R A Č 
                         V I D O V A  G O R A  

                                                

Mogoče se boste začudili, da vas že vabimo na jesenski izlet, ko pa smo še 

globoko v poletju. Vendar gremo zopet na morje in sicer na čudoviti otok Brač 

ter po dolini reke Neretve, ki ji radi rečejo tudi Hrvaška Kalifornija. 

 

1.dan: 14.10. 2015 

Odhod iz Celja ob 6.00 uri , od koder   nas bo pot vodila do mejnega prehoda 

Bregana in naprej  mimo Zagreba, po hrvaški avtocesti do severne Dalmacije (s 

krajšim postankom), mimo Zadra, Šibenika, Trogirja do Splita. V kolikor nam 

bo čas dopuščal, si bomo ogledali staro mestno jedro, ali pa se bomo povzpeli na  

Marjan. Sledi vkrcanje na trajekt in po slabi uri vožnje bomo prispeli na otok 

Brač. Nato sledi vožnja do obmorskega  mesteca Pučišče , kjer si bomo ogledali  

eno izmed treh evropskih klesarskih šol. Ta dan nam ostane samo  še vožnja do 

hotela v mestu Supetar, namestitev, večerja. Večer bomo zaključili ob zvokih  

KLAPE. 

2.dan: 15.10. 2015 

Po zajtrku se odpeljemo do naselja Nerežišče,  kjer se peš odpravimo na 778 m 

visoko Vidovo goro, ki je najvišja gora na hrvaških otokih. Po krajšem postanku 

sledi spust  v mesto Bol in obisk edinstvenega fenomena -  plažo » Zlati rt«. 

Čisto na koncu  še obiščemo mestece Škrip, sledi  vrnitev v hotel,večerja ter 

zabava z glasbo DUO PIZZICATO… 

3.dan: 16.10. 2015 

Po zajtrku bomo obiskali mesta Postire z ogledom oljarne – degustacija,                                                                

Sutivan, Ložišče in Milno. Po krajšem oddihu  bomo zapustili otok Brač in se s 

trajektom zapeljali v Split  in po Jadranski  magistrali proti Makarski rivieri, 

namestitev v hotelu,večerja, zabava ob glasbi ter nočitev. 

4.dan: 17.10. 2015 

Po zajtrku sledi vožnja  v dolino reke Neretve. Tukaj bomo nabirali mandarine, 

se jih do sitega najedli in po želji tudi  nekaj  nabrali za domov. Možno se bo 

tudi zapeljati s »trupicami« po rokavu delte reke Neretve do jezera Kuti. Tukaj 

nas bo pogostil prijazni domačin Jozo z okusnim kosilom in pijačo.  Po kosilu  

sledi še zabava z dalmatinsko glasbo ali prosto za sprehod. Vrnitev v hotel, 

večerja, zabava  ob glasbi DUO PIZZICATO ter nočitev. 

5.dan:18.10.2015 

Po zajtrku nas bo pot vodila  zopet po Makarski rivieri s  krajšim  postankom v 

romarskem  Vepricu, ki ga domačini imenujejo tudi Hrvaški Lurd. Vožnjo 

nadaljujemo mimo Splita, Trogirja, Šibenika, Zadra. Možen bo tudi še  ogled 



Trogirja ali Zadra. Po končanem ogledu nadaljujemo pot do Like in naprej do 

Zagreba. Prihod v domači kraj v poznih večernih urah. 

 

Prijave in informacije sprejemamo na telef.št. 031 706 509 – Franjo najpozneje 

do 20.9.2015 oziroma do zasedbe mest v avtobusu. Ob prijavi plačate agenciji 

RELAX TURIZEM d.d., Meža 10, 2370 Dravograd akontacijo v višini 80.- € na 

TRR pri banki SKB št.:  SI 56 03125 10000 22 024 sklic 1410. 

 

Možnost obročnega plačila do odhoda na potovanje!  

 

CENA IZLETA  230.- € ( ob prijavi 40 potnikov na avtobus ) 

 

Cena vključuje: 

-prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami in cestninami, 

-trajekt Split – Brač – Split, 

-2 x polpenzion v hotelu Brač****, 

-2 x polpenzion v hotelu na Makarski rivieri *** 

- 1.večer dalmatinska klapa, 

- živa glasba duo PIZZICATO z večerno animacijo, 

-vodenje, izvedbo in organizacijo izleta 

 

Doplačilo : 

- ogled klesarske šole v Pučišču – vstopnina 15 kun, 

- v Škripu obisk Muzeja otoka Brača – vstopnina 15 kun, 

- ogled parka v Sutivanu z mini živalskim vrtom – vstopnina 15 kun, 

- fotosafari s trupicami po reki Neretvi  in tipično neretvansko kosilo  

 (4.dan) 20.-€ 

- enoposteljna soba 20.-€ 

                                               P R I J A V N I C A 

  Ime in priimek: _________________________________________________ 

  Naslov:_______________________________________________________ 

  Telefonska številka:_______________________________________________                    

   Elektronski naslov:____________________________________________ 

  Odpoved  riziko (obkroži)                     DA                              NE 

  Sobo želim deliti s/z:  _____________________________________________ 

  Plačana članarina PZS (obkroži)            DA                              NE 

   

Datum:_______________                                        Podpis:________________ 
 

*Izpolnjeno prijavnici pošljete na naslov: Franjo Kunej, Škapinova 7, 3000 Celje ali jo prinesete s seboj na enega izmed 

pohodov! 


