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1. DAN: ponedeljek, 14.07.2014 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Splita, kjer se bomo vkrcali na trajekt. Po prihodu na Vis in nastanitvi 
sledi krajši sprehod po mestu. Večerja in nočitev. 
2. DAN: torek, 15.07.2014  
Zajtrk. Vožnja do cerkvice Gospa od Planice, kjer zapustimo avtobus in nadaljujemo peš do približno uro hoje 
oddaljene »Titove špilje«, ter naprej (dodatna ura) do kapelice Sv. Duha (564m), od koder se ponuja lep razgled na 
Komižo in celi otok. Predvidoma dve urni spust v Komižo, osvežitev in vrnitev v Vis. Večerja in nočitev. 
3. DAN: sreda, 16.07.2014 (2 uri hoje)  
Po zajtrku sprehod do utrdbe Wellington, po krajšem počitku pa se bomo mimo stare kasarne povzpeli še na vrh 
Kazela (209m). Spust po makadamski cesti v zaliv Stončica. Prosto za kopanje (v bližini je tudi restavracija). Vrnitev 
v hotel. Večerja in nočitev. 
4. DAN: četrtek, 17.07.2014 (3 ure hoje)  
Zajtrk. Sprehod do vasice Rukavac, kjer bomo naredili krajši postanek za osvežitev, nato pa se bomo spustili v zaliv 
Srebrana. Prosto za kopanje. Popoldan vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. 
5. DAN: petek, 18.07.2014 (2 uri hoje)  
Po zajtrku vožnja z ladjico proti otoku Biševo. Ogled »Plave špilje«. Sprehod do zaliva Porat, s krajšim postankom v 
vasi Polje. Prosto za kopanje (v bližini se nahaja nekaj gostinskih objektov). Popoldan vrnitev v hotel. Večerja in 
nočitev. 
6. DAN: sobota, 19.07.2014 (3 ure hoje)  
Zajtrk. Sprehod do zaliva Stiniva. Prosto za kopanje. Popoldan vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. 
7. DAN: nedelja, 20.07.2014  
Zgodnji zajtrk. Trajektna vožnja (predvidoma ob 05.30) proti Splitu. Po izkrcanju  (predvidoma ob 08.00) sledi ogled 
mestnega središča (Dioklecijanova palača, riva, mestna tržnica…), nato vzpon na Marjan. Osvežitev. Vožnja z 
vmesnimi postanki proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah.  
 

 
CENA: 305€ (pri udeležbi min 35 oseb) 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 6x polpenzion v 1/2 twc v hotelu***, 
- trajektno vožnjo na relaciji Split-Vis-Split, 
- spremstvo planinskega vodnika, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja. 
 

Predvidena doplačila na licu mesta: 

- turistična pristojbina v vrednosti 7 HRK/dan/oseba, 
- vstopnina v arheološki muzej Vis (20 HRK), 
- vožnja z ladjico: Komiža - Biševo - Plava špilja - Komiža (100 do 140 HRK). 
 

Doplačila po želji: 
- enoposteljna soba: 72 € 

 

 


