
      

 

Tudi letos bomo prvomajske praznike preživeli skupaj s TA Relax na Jadranu  -  na Dugem otoku, ki je 

največji otok v skupini severno dalmatinskih otokov. Njegova dolžina je več kot 50 km, širina 4,5 km 

ter se upravičeno imenuje Dugi  s svojo  površino  114,44 km. Otok je izrazito podolgovate oblike,  JZ 

del obale  obdajajo  strme globeli,  na ostalem delu otoka, pa  se obala blago spušča v morje z nizkimi 

zalivi in zalivčki. 

27. 4.2016 se zberemo na AP v Novi vasi (čas in vse ostalo vam sporočimo v OPOMNIKU).Odpeljemo 

se do Zadra in naprej s trajektom za Dugi otok do Brbinja.  Od tu se z  avtobusom odpeljemo  do 

mestece  Boževa, kjer  sledi namestitev v hotelu  in večerja. 

28.4.2016  po zajtrku se peš odpravimo  mimo Kapelice v mestece Soline, katerega  zaliv  Soliščica je 

ugoden za privez jaht in ladij. Peščena plaža zaliva Sakurin je ena izmed najlepših plaž na Jadranu. Pot 

nadaljujemo skozi mestece Polje in Veli Rat, mimo zalivov Slatine, Prašak do rta s svetilnikom iz leta 

1849 in naprej do Podšipnata in Mosta. Vračamo se do naselja Veli Rat, kjer nas bo čakal avtobus. 

Tura bo dolga 12 km in jo bomo zmogli prehodit v dobrih štirih urah. Sledi vrnitev v hotel in večerja. 

29. 4.2016  po zajtrku se dobimo  pred hotelom in se peš odpravimo na krožno pot mimo zalivov 

Opatičina, Gruševica in Luka. Prečimo Podgrbine do naselja Dragove in naprej do Škrdonića in M. 

Gospe  ter  nazaj do zaliva Gruševice in  v hotel. Dolžina poti bo 8,5 km in jo bomo zmogli prehoditi v  

dobrih treh urah. 

30.4.2018 po zajtrku  se z  avtobusom  odpeljemo do mesto Savar, kjer si bomo ogledali cerkev sv. 

Pelegrina iz 7. ali 9. stoletja, ki se nahaja na otočku, katerega  so  spojili s  kopnom. Nato se podamo 

na pot mimo Grušine, Guvneno, Placi, Hrnjetine , Placi do Stašne peči. Povzpnemo se še na vrh 

Oštravice, 275 m  in nato nazaj  do avtobusa. Pot je doga 12 km in jo bomo prehodili  v štirih urah. 

Sledi vožnja v hotel. 

1.5.2016 po zajtrku se odpeljemo do glavnega mesta na otoku, Sali, nato se peš odpravimo mimo 

Dolca, Strihine grbe in mimo zalivov Magrovice, Pasjaka, Jaza,  Tripuljaka  in do Mira. Tukaj bomo 

obkrožili jezero Mir, nato sledi vrnitev do Dolac od jaza. Pot je dolga 13 km in jo bomo zmogli 

prehoditi v štirih urah. Sledi vožnja v hotel. 



2.5.2016 Po zajtrku priprava na odhod, vožnja s trajektom do Zadra. Po želji si bomo ogledalo še to 

zanimivo dalmatinsko mesto in proti večeru bomo prispeli domov. 

Proti doplačilu in dogovoru  pa je možen tudi enodnevni izlet z barko in picnikom! 

Prijave in informacije na te. št. 031 706 509 – Franjo najpozneje do 5.4.2016 oziroma do zasedbe 

mest v avtobusu. Ob prijavi plačate TA RELAX TURIZEM akontacijo v višini 100  .-€  na TRR št. 

računa.: SI 56 03125 10000 22 024 sklic 274. 

CENA IZLETA 234.- € na osebo in zajema:  

-avtobusni prevoz; 

- trajektno vožnjo na relaciji Zadar – Brdinj – Zadar; 

-5x polpenzion ( s pijačo  pri večerji); 

- turistična taksa; 

-organizacija izleta. 

Doplačilo :- enoposteljna soba 12.- € na noč; 

- Odpovedni riziko 5% na paketno ceno (www. relax.si/splošni pogoji). 

Vsi, ki ste se že predhodno le informativno prijavili za izlet, prosim za obvezno 

ponovno potrditev!                                  

     

 

 

                                                     P R I J A V N I C A 

Ima in priimek:_______________________________ Roj. pod:___________________ 

Naslov:   _____________________________________  Tel. št.___________________ 

Elektronski naslov:_______________________________________________________ 

Odpoved rizika (obkriži)                                            DA                                      NE 

Sobo želim deliti s/z:_______________________________________________________ 

Plačana članarina za tekoče leto 2016 ali coris zavarovanje (obkroži)   DA            NE 

Datum:______________________                               Podpis:________________________ 

 

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

na enega izmed naših pohodov! 


