
     

Tradicija veleva, da se vsako leto odpravimo za prvomajske praznike na morje in v hribe. S TA Relax se 

bomo sprehodili po CRIKVENIŠKO–VINODOLSKI rivijeri. Bivali bomo Selcah - hotel Katarina 4*. 

27. 4. 2017:  se dobimo  ob 8.00 uri na AP v Novi vasi in ob 8.20 uri na AP v Žalcu. Odpeljemo se do 

mejnega prehoda Rupa in naprej do Crikvenice. Tukaj bomo naredili počitek in si  ogledali  mesto, ki 

ima zanimiv akvarij, prav tako pa tudi staro mestno jedro. Vožnjo nadaljujemo do Selc, kjer sledi 

namestitev v hotelu in večerja. 

28. 4. 2017:  ob 8.00 uri se bomo dobili pred hotelom in se z avtobusom odpeljali do mesta Sibinj na 

Jadranski magistrali. Od tu se bomo napotili na pohod »Po stazi Degenije«. Degenija  je endema roža, 

ki raste samo na treh krajih v Hrvaški in sicer na Velebitu, na Kapeli v Sibinji in tukaj. Roža je 

pritlikava, raste v šopu, je štiri cvetna in je rumene barve.  Ime pa je dobila po madžarskem botaniku 

Degen Arpadu, ki jo je prvi odkril v 20. stoletju. Pot bo peljala med Velikim vrhom 512 mnv, 

Vratarušem 510 mnv, Kokernom 539 mnv ,mimo opuščene vasi Sušanj in  do Kozice na Jadranski 

magistrali, kjer nas bo čakal avtobus. Dolga je 10 km in jo bomo prehodili v 4 do 5 urah. 

29. 4. 2017 : ob 8. uri se  bomo dobili pred hotelom in se zapeljali do Crikvenice. Od tu se bomo 

napotili na  »Stazo Rimljanov«. V času Rimljanov je prav ta steza potekala ob potoku, ki je 

povezovala cesto Trsat in Senj. Največji del poti bomo hodili ob  rečici  Dubračini, vse do njenega 

izvira v vasici Čandrli pri Driveniku , kjer nas bo čakal avtobus. Med potjo si bomo ogledali del rimske 

ceste,ruševine kapelice sv. Duha iz 14. stol., staro pokopališče v Strančah, mline v vasici Cerovići ter 

grad v Driveniku.  Steza je dolga 15 km in jo bomo  prehodili v 5 urah.  

30. 4. 2017 : I. del - ob 8. uri se bomo odpeljali do N. Vinodolskega in se napotili po »Stazi krša i 

kuša«. Pot nas bo vodila po nizkem  grebenu Zagore, povprečne višine 300 m. Na severni strani se 

strmo spušča na Vinodolsko polje, na južni strani pa se blago spušča proti morju. Po dveh urah je 

možen spust v Selce ali pa pot nadaljujemo do razgledne točke Drenin in  naprej do Crikvenice, kjer 

nas bo čakal avtobus. Pot je dolga 14 km in jo bomo prehodili v štirih urah 

 1.5.2017:  II. Del -  ob 8. uri se odpeljemo do Crikvenice, od koder  začnemo naš pohod. Napotimo se   

mimo Gavranove stene, nato na  vrh Obija,335 m in mimo vrha Kuka, 357 m do Golega brda ter 

naprej do našega cilja - vrha Orljaka, 262 m. Sledi spust do vasice Smokvice, kjer na bo čakal avtobus. 

Pot je dolga 14 km in jo bomo prehodili v slabih štirih urah. 

2. 5. 2017 :  po zajtrku se poslovimo od domačinov in se odpeljemo proti domu. 

Udeležencei, ki se ne bodo udeleževali naših skupnih pohodov, pa bodo lahko hodili  po »Stazi 

valova«, saj  pot vodi ob  obali od  Selc  do Jadranovega in se lahko prehodi v etepah. 

Prijave in informacije sprejema na telef.številki 031 706 509 –Franjo  do zasedbe mest na avtobusu.  

Cena izleta je  205 € in jo plačate na TA RELAX po položnici, ki jo dobite po pošti od agencije ter 
vključuje: avtobusni prevoz in cestnine, 5 x PP -sampostrežni zajtrk in večerja; pri večerji vključena 
pijača: voda,vino,pivo in sok iz avtomata) z nočitvijo  v dvoposteljni sobi, TT, prijava,uporaba 
notranjega in zunanjega bazena, vodenje, izvedba ter organizacija izleta.   

Doplačilo: odpovedni riziko na paketno ceno(glej www.relax.si/vsebine/15splosni pogoji) 

http://www.relax.si/vsebine/15splosni

