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ISTRA 
Nedotaknjena narava, kilometri urejenih plaž, kristalno čisto morje na eni strani in hribčki s katerih 

se  odpira pogled na razkošno istrsko pokrajino na drugi, številni geomorfološki naravni 
spomeniki, raznolikost živalskega in rastlinskega sveta, stoletne oljke, vrhunska gastronomija, 

pršut in teran… vse to je Istra, polotok fascinantne lepote. 
 

 
 
 
1. DAN: Petek, 07.02.2014  (4 ure hoje) 
Odhod iz kraja po dogovoru v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po avtocesti do Postojne ter 
naprej, v smeri Ilirske Bistrice. Po prihodu na Sleme Gur (Volovje rebro), ki leži na skrajnih 
jugozahodnih obronkih Snežniške planote, zapustimo avtobus in se peš odpravimo na dve 
uri hoje oddaljen vrh Velika Milanja (1099 m.), od koder se razprostira lep pogled na Brkine, 
Čičarijo z Učko in Slavnik. Po ogledu nekaterih vojaških objektov iz I. sv vojne vrnitev na 
izhodišče. Vožnja do Lovrana. Nastanitev, večerja in nočitev. 
 
2. DAN: Sobota, 08.02.2014  (5 ure hoje) 
Zajtrk. Vožnja mimo vasi Učka do prelaza (sedla) Poklon (922 m.), izhodišča za pohod na  
vrh Učke (Vojak, 1396 m.). Po osvojitvi vrha se bomo preko Poklona spustili do Lignja in 
nato do Lovrana (hotel). Osvežitev, večerja in nočitev. 
 
3. DAN: Nedelja, 09.02.2014  (3 ure hoje) 
Po zajtrku vožnja do »najmanjšega mesta na svetu« in centra glagolice - Huma. Krajši 
sprehod in ogled zanimivega muzeja. Nadaljujemo z vožnjo mimo Lupoglava do kraja 
Dane, kjer zapustimo avtobus in se peš podamo proti »Kraljici Čičarije« - vrhu Žbevnica 
(1014 m.). Vrnitev na izhodišče. Vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah. 
 
CENA:  110€ (pri udeležbi min. 35 potnikov) 
 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 2x polpenzion v hotelu**** v 1/2 twc, 
- vse zunanje oglede navedene v programu, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 
 
Predvidena doplačila na licu mesta: 
- turistična pristojbina - 14 HRK (2€)   
 

 


