
            O T O K A 

    UGLJAN IN PAŠMAN 
                             od 28.4. do 2.5.2015 

 
Kot že dolgoletna tradicija veleva, da preživimo majske praznike na toplem, 

smo se letos odločili, da bosta to zelena otoka. 

 

  
 

Ugljan, imenovan »zeleni otok« in Pašman, oaza miru sta  zelena otoka 

zadrskega arhipelaga. Od kopna ju  deli samo nekaj navtičnih milj širok 

Zadarski in Pašmanski kanal.  Medsebojno sta povezana z mostom v prehodu 

Ždrelac. S kopnom pa sta povezana tudi z dobrimi trajektnimi vezami  z Zadrom 

in Biogradom. 

 

28.4.2015 se odpravimo na pot v zgodnjih jutranjih urah. Zberemo se na že 

znanih avtobusnih postajah in se odpeljemo proti Zadru. Če bo čas dopuščal, si 

ga bomo ogledali, sicer pa bomo to naredili na povratku. Sledi vožnja s 

trajektom  v Preko in naprej po otoku do Kukljice - Zelena punta. Sledi 

namestitev in večerja. 

 

29.4.2015 po zajtrku se odpeljemo preko mostu Ždrelac do ribiškega naselja 

Tkon, katerega si ogledamo. Pustograd je utrdba iz rimskih časov, nad Tkonom, 

na vrhu kamnitih stopnic pa se nahaja  cerkev Marije sedem žalosti. Povzpeli se  

bomo na Čokovac nad Tkonom, kjer se nahaja romansko benediktanski 

samostan Sv. Kuzme in Damjana iz 12. st. Nato peš nadaljujemo po poti št. 10 

mimo V.Prvonja, Lepovice, Skalice. Žuntine drage, nato ob zalivu Soline do 

Sv.Ane, mimo Templa, Dranine , na vrh Kruna -146 m, nakar sledi spust  v 

Pašman. Po krajši osvežitvi in ogledu mesta sledi vrnitev v hotel in večerja. 

 

30.4.2015 po zajtrku se odpeljemo nazaj na Pašman do vasi Mrljane. Poiščemo 

pot št. 5 in se povzpnemo na Semič vrh, 190 m, nadaljujemo  proti zalivu 

Kobiljak in ob obali do Lopniča. Pot nadaljujemo v notranjost otoka mimo 

Grbica,  proti Staniševacu do Badnje in na V.Bokolj, 272 m.  



Nato naprej mimo Oštro do Stenice in naprej do M. Bokolja (cerkev gospe 

Loretske), 174 m. Sledi zopet spust do kraja Banj z lepim zalivom in borovim 

gozdičem. Vrnitev v hotel, večerja. 

 

1.5.2015 po zajtrku se odpeljemo  v naselje Lukoran, kjer se začne naš pohod 

pri cerkvi Sv. Lovra, mimo naselja Turkije, Grušinega polja, nato pa po 

asfaltni cesti do Sv.Mihovila, 250 m na katerem je  trdnjava, od koder se ponuja 

veličasten pogled na več kot 200 otokov zadrskega arhipelaga in NP Kornati. 

Pot nadaljujemo mimo M. in V. Glave, mimo Kanalov, Završča v naselje 

Preko, kjer nas bo čakal avtobus. 

 

2.5.2015 Zajtrk. Nato vožnja v Preko na trajekt in v Zadar. Sledi vožnja s 

krajšimi postanki proti domu. 
 

Dnevno bomo prehodili 4 do 5 ur,  za kar bomo potrebovali lahko planinsko 

opremo. Pokrivalo in zaščita pred soncem bo tudi dobrodošla. 

 

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

do 12.3.2015 oziroma do zasedbe prostih mest na avtobusu. 

Ob prijavi plačate  TA Relax turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd 

akontacijo v višini 50.- € pri banki SKB na TRR št.  SI 56 03125 10000 22 

024  sklic 024 -2804. 
Cena velja ob udeležbi 49 oseb! 

Cena na osebo je  157.- € na osebo in zajema: 
-4 x PP apartmaji Zelena punta*** 

-turistična taksa 

-avtobusni prevoz 

-trajekt 

-vodenje lokalnega vodnika 

Doplačilo:- enoposteljna soba 

-odpovedni riziko 5% na paketno ceno (www.relax.si/vsebine/15splosni_pogoji) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

                                                                                 
PD ZZV Celje 

Ipavčeva 18, 3000 Celje 

    

 

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
UGLJAN in PAŠMAN od 28.4. – 2.5.2015 

 

 

 

Ime in priimek:_________________________________________________ 

 
Naslov: _______________________________________________________ 

 

Telefonska številka:_____________________________________________ 

 

Elektronski naslov:______________________________________________ 

  
Odpovedni riziko ( obkrožite )              DA                              NE 
 

 

Sobo želim deliti s/z:_____________________________________________ 

 

Plačana članarina PZS (obkrožite )        DA                             NE 

 

  
Datum:____________                                Podpis: ________________ 

 

 
 
*Izpolnjeno prijavnico pošljite na PD ZZV Celje ali  pa jo prinesite s seboj na enega izmed pohodov! 

 


