
                             

 

PLANINARJENJE IN OBIRANJE OLIV  

PD ZZV Celje in TA Relax  vabita od 28.10. do 31.10 2016 vse člane in ljubitelje 

lepe narave ter pohodništva, da se nam pridružite  na oktoberskem potepanju po 

otoku Korčuli in obiranju oliv. 

28.10. 2016 se zberemo ob 00.30 uri na AP Nova vas in krenemo proti Hrvaški. 

Okoli 12.00 ure bomo prispeli v Mali Ston, katrega zaliv slovi že iz časov 

dubrovniške republike  po svojih školčiščih, kjer gojijo prvovrstne kamenice in 

dagnje. Po počitku bo sledil postanek v bljižnem kraju Prapratno, ki se ponaša z 

enim najčudovitejših panoram na tem območju – na otok Mljet in prostrane 

pelješke vionograde. Sledi vožnja proti Orebiču, kjer bomo prestopili na trajekt. 

Kratka vožnja nas bo popeljala na čudovito Korčulo. Tu se bomo namestili v hotel 

Marco Polo 4*. Večerja,  zabava ob živi glasbi in nočitev.   

29.10.2016  po zajtrku sledi ogled mesta KORČULA, ki ga najdemo na seznamu 

zaščitene kulturne dediščine UNESCO-a. Po ogledu se vrnemo v hotel in si 

nadenemo planinsko opremo ter se odpeljemo v Prvo Selo. Peš se odpravimo skozi 

naselje Brdo do Kočije  po zanimivem gozdu, ki je od leta 1962 zaščiten rezervat 

gozdne vegetaciji z znamenitimi „ Vapnenačkimi stjenami” . Opravili bomo 

krožno pot v dobri treh ali štirih urah. Vrnitev v hotel, večerja,  zabava ob živi 

glasbi in nočitev. 

30.10.2016 po zajtrku se odpeljemo do naselja Pupnat, kjer bo izhodišče za najvišji 

vrh Korčule – KLUPCO, 569 m. Osvojili ga bomo  v dobri uri v obe smeri. Sledi 

vožnja do Kapje male in vzpon na 508 m visoki Kom, od koder je čudovit razgled 

po otoku. Pri spustu za vrnitev do avtobusa, si bolo lahko ogledali tudi  jamo 

Komoračišće. Sledi vožnja v oljčni nasad v BLATU, kjer s nas bodo prijazni 

domačini po dobrodošlici seznalili s postopkom dela pobiranja oliv in nadaljnjo 

pridelavo v olje in ostale proizvode, kar bo zelo zanimivo.Po končanem obiranju 

nas bo čakala zaslužena krepka malica. Če bo še čas dopuščal, se bomo odpeljali 

do VELE LUKE in si  po želji  ogledali še Velo Špiljo,  za kar  bomo potrebovali 

pol ure hoje v obe smeri. Vrnitev hotel, večerja , zabava ob živi glasbi ter nočitev. 

31.10.2016 po zajtrku se poslovimo od Kočule , sledi kratka vožnja na celino. 

Peljemo se do Neuma, kjer bo kratek počitek. Z  vožnjo nadaljujemo  skozi dolino 

reke Neretve do svetovno poznanega romarskega središča MEĐUGORJA. Tukaj 

bo počitek trajal po dogovoru, nato pa z  vožnjo nadaljujemo proti domu.  
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CENA IZLETA: 235,00€  

CENA VKLJUČUJE: 

- prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami in cestninami         

- 3 x  polpenzion v hotelu MARCO POLO**** 

- obiranje oliv na Korčulu ( aperitiv, košarica dobrodošlice ) 

- malica 3. dan pri obiranju oliv 

- ogled mesta Korčule in Vele Luke ( zunanji ogled ) 

- postanek v Međugorju 

- vsak večer živa glasba PIZZICATO z večerno animacijo 

- vodenje, izvedba  in organizacija izleta 

 DOPLAČILO : enoposteljna soba 20.-€; odpoevedni riziko 5% na paketno ceno (www.relax.si) 

Rok prijave: do zasedbe avtobusa 

Ob prijavi plačate akontacijo 100.- € na nalov RELAX TURIZEM d.d.,PE 

Zaključene skupine Meža 10, 2370 Dravograd   na TRR št. SI 5603125 10000 22 
024 – sklic 024-82. Razliko pa10 dni pred odhodom. 

                           PRIJAVNICA - KORČULA 28.- 31. 10. 2016 

Ime in priimek:______________________________ Roj.pod.:_____________ 

Naslov:____________________________________ 

Tel.št.:___________________ 

Elektronski naslov:__________________________________________________ 

Odpoved rizika (obkroži) :                                    DA                             NE 

Sobo želim deliti s/z:_________________________________________________ 

Plačana članarina za tekoče leto 2016 ali coris zavarovanje (obkroži):   DA       NE 

Datum:__________________________            Podpis:____________________ 

*izpolnjeno prijavnico pošlji na naslov Franjo Kunej, Škapinova 7,3000 Celje ali 

po e- pošti: franjokunej@gmail.com ali jo prinesite na enega izmed naših izletov. 

http://www.relax.si/
mailto:franjokunej@gmail.com

