
 

                  PD ZZV CELJE IN TA RELAX VAS VABITA OD 21.9. DO 27.9.2020 

Cres smo že obiskali v letu 2018 in ga tudi delno prehodili. Dogovorili smo se, 

da ga obiščemo tudi letos, seveda z obljubo, da prehodimo še ostale poti na 

otoku. Na njem je več kot 300 km razsežnih planinskih poti in kolesarskih stez. 

Steze vas bodo pripeljale do najbolj skritih delov obale otoka Cresa, zaselkov, 

vrhov, jam in plaž. Ogledali si bomo tudi mesto Cres, starodavni Osor, povzpeli 

se na najvišji vrh  Televrin, 588 m in še kaj. Po dogovoru bo tudi možna vožnja s 

čolnom na otok Susak, Unije ali Ilovik.Prav tako pa bomo obiskali tudi planinske 

poti na Lošinju, z najvišjim  vrhom Gorščak, 242 m pa še kaj. 

 Obveščeni pa boste o  naših dnevnih aktivnostih z obvestilom v avli hotela. 

Pomemben bo tudi opomnik, ki ga boste dobili nekaj dni pred odhodom, na 

katerem bo ura odhoda in vse ostalo, kar sodi na planinske poti in raziskovanje 

otoka. 

Prijave in informacije na telefonski številki 031 706 509 –Franjo ali po e-pošti: 

franjokunej@gmail.com  seveda  čim prej oz. do zasedbe  avtobusa!    

Cena izleta: 335 € na osebo , ki jo plačate po položnici,katero vam pošlje TA 

Relax in zajema: prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami 

in cestninami, trajektni prevoz, 6 x polpenzion v hotelu Kimen*** z nočitvijo v 

dvoposteljnih sobah PARK STRAN, samopostrežni zajtrk, klasična večerja ( izbor 

štirih menijev) z vključeno pijačo pri večerji ( sok, voda, pivo, vino ), vodenje, 

stroške priprave ter organizacija izleta. 

Prosimo, da ob prijavi plačate prvi obrok po prejeti položnici! TA Relax pa vam 

nudi možnost plačila na štiri obroke (plačilo zadnjega obroka 12.9.2020)  ter 

vračilo vplačanega zneska, če bo izlet odpovedan zaradi Covida 19. TA Relax pa 

tudi sporoča, da že od 14.6.2020 dalje vodijo skupine na dalmatinske otoke in 

da je na morju za enkrat vse o.k. ter si želimo, da tako  tudi ostane!  

Doplačilo: 

- soba s pogledom na morsko stran 6 € po osebi na noč 

- turistična taksa 1,1 € na osebo na noč 

- odpovedni riziko 13 € (www.relax.si-splošni pogoji) 

- enoposteljna soba 15 € na noč 
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