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KORČULA IN PELJEŠAC 
 

          
 
 
 

1. DAN: ponedeljek, 23.09.2013 
Odhod iz kraja po dogovoru predvidoma ob 05.00 uri. Vožnja s turističnim avtobusom do Splita ter 
naprej po Jadranski magistrali do Neuma. Okoli poldneva prihod v Orebić, kjer se vkrcamo na trajekt. 
Po predvidoma 20 minutni plovbi bomo prispeli v pristanišče Domince. Vožnja do Lumbarde in 
nastanitev. Večerja in nočitev.  
2. DAN: torek, 24.09.2013 (predvidoma 3 ure hoje) 
Zajtrk. Dopoldan sledi sprehod po otoku. Pot nas bo peljala do zaselkov Kosovo in Jovićev, od koder 
se bomo mimo mesteca Žrnovo in Vranče glave spustili v mesto Korčula, kjer nas bo čakal avtobus. 
Vrnitev v hotel, prosto za kopanje. Večerja in nočitev. 
3. DAN: sreda, 25.09.2013 (predvidoma 4 ure hoje) 
Po zajtrku vožnja mimo kraja Pupnat, izhodišča za pohod na najvišji vrh Korčule - Klupco (569m). Po 
osvojitvi vrha (dobra uro hoje v obe smeri) in krajši osvežitvi vožnja do vasice Kapja mala, kjer znova 
zapustimo avtobus in se podamo na približno uro hoje oddaljen vrh - Kom (508m), ki velja za najbolj 
atraktivnega na otoku. Spust mimo jame Komoračišće nazaj do avtobusa. Postanek za osvežitev na 
turistični kmetiji. Vrnitev v hotel, prosto za kopanje. Večerja in nočitev. 
4. DAN: četrtek, 26.09.2013 (predvidoma 2 uri hoje) 
Zajtrk, nato dopoldanski sprehod mimo vasice Podstrana do samotne plaže imenovana Pavja luka, 
kjer si bomo nekaj časa vzeli za kopanje. Vrnitev z avtobusom. Prosto za samostojne aktivnosti. 
Večerja in nočitev. 
5. DAN: petek, 27.09.2013 (predvidoma 3 uri hoje) 
Po zajtrku sledi sprehod do vasice Prvo selo ter naprej, po makadamski poti do zaselka Kočje, 
znanega po impresivnih »Vapnenačkih stjenah«, ki so od leta 1962 zaščiten specialni rezervat 
gozdne vegetacije. Po ogledu tega naravnega fenomena nadaljujemo pot do Žrnovske Banje. 
Kopanje. Vrnitev z avtobusom do hotela. Prosto za samostojne aktivnosti, večerja in nočitev. 
6. DAN: sobota, 28.09.2013  
Zajtrk, prosto za kopanje in samostojne aktivnosti. Večerja in nočitev. 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. DAN: nedelja, 29.09.2013 (predvidoma 5 ur hoje) 
Zgodnji zajtrk. Vožnja do vasi Dubnice, kjer se vkrcamo na trajekt. Po prihodu v Orebić se z 
avtobusom odpeljemo do vasi Ruskovići, izhodišča za pohod na najvišji vrh Pelješko planinskega 
gorovja - Sv. Ilijo (961m), od koder se ponuja prekrasen razgled na okoliške otoke: Mljet, Korčulo, 
Lastovo in Hvar ter Neretvanski kanal in Biokovo. Vrnitev preko Bilopolja do Neuma ter vožnja s 
krajšimi postanki proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih urah. 
 
      

CENA: 230 EUR  
    (pri udeležbi min 40 potnikov) 

Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 6x polpenzion v hotelu**/***, 
- 2x trajektni prevoz na relaciji Orebić - Domice - Orebić, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 
Doplačila na licu mesta: 
- turistična taksa in turistično zavarovanje 10 HRK/oseba/dan. 

 


