
               SILVESTROVANJE    V OPATIJI  

                 od 30.12.2015 do 2.1.2016 

PD ZZV Celje vabi vse člane društva in ljubitelje lepe narave ter 

pohodništva, da se nam pridružijo na prednovoletnem potepanju po 

OPATIJSKI PLANINSKI POTI. 

30.12.2015: zberemo se ob 16. uri na AP Nova vas v Celju in se odpeljemo s  

turističnim avtobusom v Opatijo, kjer sledi nastanitev v hotelu Opatija , večerja 

in nočitev. 

31.12.2015:  po zajtrku se iz hotela  peš odpravimo do naselja Veprinac, nato 

pa  na vrh 706 m visokega Orjaka. S hojo nadaljujemo do  Majkovca in naprej 

do  Zvoncev vrha, ki je najvišja točka  današnje poti - 972 m. Po krajšem 

postanku in osvežitvi iz nahrbtnika  pot nadaljujemo na gozdnati vrh Budišinac - 

948 m in naprej do Brda, kjer je lovska koča . Sledi spust do  Veprinca, kjer nas 

bo čakal avtobus . Za  omenjeno pot bomo potrebovali 6 ur hoje. 

Sledi vrnitev v hotel in priprava na najdaljšo noč. 

1.1.2016: po nekoliko kasnejšem zajtrku se odpeljemo do Poklona in 

planinskega doma. Tu zapustimo avtobus in se peš odpravimo na 1110 m visoki 

Crveni vrh, naprej na Orlove stene in Brložnik – 1093 m. Sledi spust na Brdo in 

naprej do Veprinca, kjer na zopet čaka avtobus. Za pot bomo potrebovali 6-7 

ur. Sledi vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 

2.1.2016: po  zajtrku   zapustimo hotel in se pripeljemo ponovno na Poklon. Po 

planinski stezi se spustimo do slapa Rečine – 637 m, nato sledi vzpon na vrh 

Pečnika – 641 m in naprej do Poljane ter po stezi do obale v  Opatiji. Čas hoje  4  

do 5 ur. 

Vrnitev domov proti večeru. 

Za vse tiste, ki se ne bodo udeležili pohodov, pa so lepi sprehodi ob obali proti 

Ičičim, Iki ali celo do Lovrana. Možen je  tudi povratek z lokalnim avtobusom. 

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

20.11.2015 oz. do zasedbe mest na avtobusu. Ob prijavi plačate agenciji RELAX 



TURIZEM d.d., Meža 10, 2370 Dravograd akontacijo v višini 100.- € na TRR  pri 

banki SKB št. : SI 56 03125 10000 22 024, sklic  3012. Razliko pa 10 dni pred 

odhodom. 

CENA IZLETA 228.- € ( ob prijavi 40 potnikov ) in vključuje: 

-Prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami in cestninami 

-3x nočitev v superior sobah  

-2x buffet večerja 

-1x gala večerja z živo glasbo (aperitiv, kozarec penine ob polnoči, glasba ) 31.12. 

-1x Brunch  od 8.00 do 11.00 ( 1.1.2016) 

-koriščenje bazena s toplo morsko vodo 

- turistična taksa 

- vodenje in organizacija izleta 

Doplačilo: -enoposteljna soba   

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

   

                                           P R I J A V N I C A   

Ime in priimek:_________________________Roj.pod:__________________ 

Naslov:________________________________________________________ 

Telefonske številka:_______________________________________________ 

Elektronski naslov:_______________________________________________ 

Odpoved riziko (obkroži)                          DA                             NE 

Sobo želim deliti s/z:________________________________________________ 

Plačana članarina PZS ali coris zavarovanje (obkroži)         DA               NE 

Datum:_________________                                    Podpis:__________________                   

*Izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov: Franjo Kunej, Škapinova 7, 3000 Celje  ali jo prinesite s 

seboj na enega izmed pohodov! 

http://www.relax.si/vsebine/15%20splosni

