vabi PD ZZV CELJE in
TA RELAX

od 14.9 do 21.9 2016

Vabimo vas na Hvar, ki ima 2718 sončnih ur letno in ga mnogi uvrščajo med deset najlepših otokov
na svetu. Zaradi strateškega položaja je naseljen že od antike in ima bogato kulturno dediščino.
Poraščen je z borovimi gozdovi, pokrit z rodovitno zemljo in s polji dišeče lavande. Bogat je tudi z
agrumi, vinsko trto in seveda z oljkami.
Naše dogodivščine na tem otoku bom opisal tokrat nekoliko drugače kot po navadi. Pomemben bo
opomnik, na katerem bo ura odhoda in vse ostalo, kar bo sodilo na planinske pohode in raziskovanje
otoka. Prav tako boste sproti vsakodnevno obveščeni o planu naši pohodov po otoku, s tem pa tudi
o možnih dogodivščinah in pustolovščinah.
Ogledali si bomo bogato arhitekturo mesto Hvara, ki leži na JV obali otoka. Mesto se omenja že v
4.st.pr.n.š. Staro mestno jedro je obdano z obrambnimi stolpi in zidom, ki si ga bomo ogledali. Pa
tudi: zgradbo hvarskega arsenala in zgodovinsko gledališče iz leta 1612, znano ložo, več cerkva in
samostanov. Posebno je zanimiv Benediktinski samostan z muzejem čipk, ki so jih izdelovale nune iz
nitk agave (po želji ). Povzpeli se bomo tudi do Napoleonove trdnjave, s katere je lep razgled na
Paklenske otoke. Osvojili bomo najvišji vrh na otoku - Sv.Nikola, 628m. Obiskali bomo oljčni nasad s
predavanjem,ogledom proizvodnje in degustacije olivnega olja. Prav tako si bomo lahko ogledali eno
izmed vinskih kleti ( po želji). Enolog Davor pa nas bo seznanil z vini iz otoka Hvara, katere bomo tudi
poskusili. Obiskali bomo tudi kakšno kraško jamo, saj jih na otoku ne manjka. Skratka otok bomo
prevozili in prehodili po dolgem in po čez, pa tudi kopanju se ne bomo odpovedali.
Prijave in informacije sprejemamo na tel. št. 031 706 509 Franjo - najpozneje do 15.8.2016 oziroma
do zasedbe prostih mest v avtobusu.
Ob prijavi plačate na naslov RELAX TURIZEM d.d., PE Zaključene skupine Meža 10, 2370 Dravograd
akontacijo v višini 100.- € na TRR št. SI5603125 10000 22 024 - 63 . Razliko pa 10 dni pred odhodom.
CENA IZLETA: 299.- € na osebo in zajema:
-

prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami in cestninami ,
7 x polpenzion v hotelu Hvar - ***( v Jelsi) samopostrežni zajtrk in večerja z eno pijačo,
nastop dalmatinske klape ,
pijačo dobrodošlice,
turistično takso,
trajekt Split – Hvar - Split ,
stroške organizacije, izvedbo izleta in vodenje ter 3-4 vožnje po otoku za planinske ture

-

obisk muzeja ribolova v Vrbovski – dediščina na otoku Hvaru,
živa glasba ob večerih.
DOPLAČILO:
doplačilo - enoposteljna soba 7,00 € na osebo na dan,
odpovedni riziko 5% na paketno cena (www.relax.si/vsebina/ 15 splošni pogoj

P R I J A V N I C A za H V A R 14. 9. - 21.9.2016

Ime in priimek:__________________________________ Roj.pod.:__________________
Naslov:____________________________________________ Tel.št.:_________________
Elektronski naslov: __________________________________________________________
Odpoved rizika (obkroži):

DA

NE

Sobo želim deliti s/z: _________________________________________________________

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

Datum:___________________________

NE

Podpis:_________________

*Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Franjo Kunej, Škapinova 7, 3000 Celje ali jo prinesite s
seboj na enega izmed izletov! Lahko pa tudi po e-pošti : franjokunej@gmail.com

