
 

 

            PD ZZV CELJE in TA RELAX vas vabita od 27.4. do 2.5. na otok Cres. 

Otok Cres je redko naseljen in poln naravnih čudes in neokrnjene narave. Na 

sredi otoka Cresa je veliko sladkovodno Vransko jezero, ki oskrbuje Cres in 

Lošinj s pitno vodo. Napaja se iz pogorja Velebita, največja globina jezera pa je 

74 metrov. Na otoku je 1400 različnih vrst rastlin in eden zadnji zatočišč zelo 

redke ptice beloglavega jastreba. Cres je največji (405,70 km) in najdaljši  (66 

km) hrvaški otok. 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 mesto Cres, starodavni Osor, Valun, Lubenice in še katero 

manjše mestece oziroma naselje. Po dogovoru bo tudi možna vožnja s čolnom. 

Pa tudi hodili bomo: prečili bomo pogorje Osorščice in se povzpeli na Sv. Nikola, 

557 m, na  Televrin, 588 m in Sis 639 m.  

Pomemben bo opomnik, na katerem bo ura odhoda in vse ostalo, kar bo sodilo 

na  planinske pohode in raziskovanja otoka. Dnevno pa boste obveščeni o naših 

aktivnostih z obvestilom v avli hotela. 

Prijave in informacije sprejema na telefonsko številko 031 706 509 Franjo čim 

prej  oz. do zasedbe avtobusa! 

CENA IZLETA: 264 € 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,  5 x polpenzion v hotelu Kimen *** z nočitvijo v 

dvoposteljnih sobah, z vključeno pijačo pri večerji: 0,25 l sadni sok  voda 0,3 l, 

točeno pivo 0,3 l ali kozarec odprtega vina 0,1 l vina , vodenje, stroške priprave 

ter organizacijo izleta. 

Doplačilo: -  TT 1 € na noč, odpovedni riziko 5%  (www.relax.si/vsebina/15 

splošni pogoji), enoposteljna soba 18 € na noč. Prosim, da ob  prijavi  plačate  

prvi obrok po prejeti položnici! TA Relax pa vam nudi možnost  plačila na  pet 

obrokov brez obresti. 

         

http://www.relax.si/vsebina/15

