
 
 
 

BIOKOVO – MOSOR – RILIČ 
 

Za Novo leto, od 28.12. 2013 do 1.1. 2014, vas vabimo na potepanje  
po planinah nad Srednjo Dalmacijo.  

 
1.DAN, 28.12. 2013 
Ob 6. uri zjutraj se izpred Mercator centra na Hudinji v Celju odpeljemo v 
smeri Rogatca, v Dobovcu prečkamo državno mejo in kaj kmalu smo že na 
avtocesti, ki nas tokrat popelje v smeri Karlovca, kjer avtocesto zapustimo. 
Pot nadaljujemo po magistralni cesti skozi Slunj (jutranja kava) do Udbine 
in naprej do mesta Omiš. Namestitev v hotelu 4* v centru mesta, večerja 
in prenočevanje. 
 
2. DAN, 29.12. 2013 
Zajtrk. Ob 7. uri vožnja do zaselka Bast, ki je naše izhodišče za vzpon na 
Sv. Ilijo (1642m), drugi najvišji vrh Biokova. Do vrha bomo potrebovali 4-
5h. Iz vrha sestopimo nekaj časa po isti poti nato pa naprej mimo Motike 
(1473m) in malo pred zaselkom Bast se priključimo na pot po kateri smo se 
vzpenjali. Skupne hoje je 8h. V primeru da bi bil vrh zasnežen se iz 
Živogošča povzpnemo na Sutvid ali Veliko Kapelo (1155m), najvišji vrh JV 
dela Biokova. Hoje je prav tako 8h. Večerja in prenočevanje v hotelu. 
 
3. DAN, 30.12. 2013 
Zajtrk. Tudi to jutro se ob 7. uri zapeljemo mimo Splita do Klis Grlo, ki je 
naše izhodišče za Debelo Brdo (1043m) in Pliševac (1053m) na planini 
Mosor. Iz Mosorja sestopimo do neoskrbovane koče Lugarnica (4-5h). Od 
tu nas čaka še sestop v Žrnovnico (2h). Večerja in prenočevanje. 
 
 
 
 



4. DAN, 31.12. 2013 
Zajtrk. To jutro se zapeljemo do Drvenika odkoder se povzpnemo na 
najvišji vrh Drveničkih stjena, Sokolič (788m). Sestopimo po poti vzpona. 
Hoje je 6-7 ur. Po večerji druženje in malo pred polnočjo odhod na trg v 
Omišu, kjer pričakamo Novo leto 2014.  
 
 
5.DAN, 1.1. 2014 
Zajtrk. Ob 10. uri zjutraj se odpeljemo proti domu, kamor prispemo v 
zgodnjih večernih urah.  
 
 

CENA: 330/os. 
 
V ceno je vključeno: prevozi na vseh relacijah, , 4 polpenzioni v 
hotelu 4*, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacija 
potovanja.  
 
PRIJAVE DO 1.12. 2013 na gsm 031633123 Andrej email: info@agencija-
guliver.si  ali gsm 040209690 Peter email: tofane@gmail.com  
PRI PRIJAVI JE POTREBNO VPLAČATI 100 EUR  AKONTANCIJE RAČUN: 
POTOVALNA AGENCIJA GULIVER, ANDREJ BLAZINA s.p., GOSPOSKA 13, 
CELJE, TRR SI56 2430 0900 4154 083, namen Biokovo 2013 
KASNEJŠE PRIJAVE BODO MOŽNE V PRIMERU DA BO V HOTELU ŠE PROSTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


