
 

 

 

PD ZZV CELJE in TA RELAX vas vabita od 17.9 do 23.9. 2018 na otok Mljet. 

Otok Mljet je eden izmed najlepših in neokrnjenih otokov  na Jadranu. Precejšen del otoka je 

naseljen s 70% gozdovi alpskega bora, črnike ter vedno zeleno makijo. Da je  otok tako zelen, 

so zakrivili benediktinci, ki so ga pogozdili. Na njem so polja, vinogradi s šarmantnimi 

vasicami. Na severozahodu je potopljena dolina, v kateri leži malo jezero s površino 24 

hektarov in veliko jezero s površino 145 hektarov. Na njem se nahaja tudi Mljetska planinska 

obilaznica  z najvišjim vrhom Veliki Sutilija,  388 m. 

Ogledali in prehodili bomo krožno pot  Pomena  -  Govedari, naredili sprehod okoli malega in 

velikega jezera, ki sta  neuradno simbola narodnega parka in s čolnom obiskali otok Sv. 

Marije,  na katerem je benediktinski  samostan, vasico Ploče z ostanki rimske palače, katera 

je tretja največja znamenitost na hrvaški obali (prednjačita le Split in  Pula). Na južni obali 

otoka blizu vasice Babina Polja se nahaja Odisejeva špilja. Po legendi je v tej jami živela nimfa 

Kalipso, ki je s svojim čudovitim petjem privabljala mornarje. Tudi Odisej je tu preživel 7 let, 

nato pa so ga bogovi vrnili njegovi ženi Penelopi na otok Itako. Povzpeli se bomo tudi na 

Montokuc, 253 m, s katerega je čudovit razgled. 

Pomemben bo opomnik, ki ga boste prejeli pred odhodom,  na katerem bo ura odhoda in 

vse ostalo, kar bo sodilo na planinske pohode in raziskovanje otoka. Dnevno boste obveščeni 

o naših aktivnostih z obvestilom, ki bo na oglasni deski  v avli hotela. 

Prijave in informacije sprejema na telefonsko številko 031 706 509 Franjo čim prej, oz. do 

zasedbe avtobusa! 

CENA IZLETA: 379 € na osebo, ki jo plačate po položnici, katero vam pošlje TA Relax in 

zajema: 

prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami in cestnino, trajektni prevoz, 

6 x polpenzion v hoteli Odisej*** z nočitvijo v dvoposteljnih sobah, vodenje, stroške priprave 

ter organizacije izleta. 

Doplačila :  TT 1,20 € na noč, vstop v nacionalni park Mljet 15 € po osebi, odpovedni 

riziko  5% (glej www.relax.si/vsebina/15 splošni pogoji), enoposteljna soba 30 € na 

noč. 

Po  prijavi  plačate akontacijo (prvi obrok) po prejeti položnici ! TA Relax pa vam nudi  

možnost plačila po položnicah na 7 obrokov,  brez obresti. 

 


