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OTOK KRK IN NP RISNJAK

1. DAN: torek, 29.04.2014 (5 ur hoje)
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja na Krk. Na parkirišču pred Staro Baško zapustimo
avtobus in se peš podamo proti najvišjemu vrhu - Obzovo (568m). Po osvojitvi vrha spust preko
»Plakare« do Drage Baščanske, kjer nas bo čakal avtobus. Vožnja do Baške. Nastanitev, večerja
in nočitev.
2. DAN: sreda, 30.04.2014 (4 - 5 ur hoje)
Zajtrk. Sprehod do cerkve Sv. Janeza Krstnika, kjer se je nekoč nahajalo staro naselje Kaštel
Baška. Krajši postanek, nato vzpon na vrh Hlam (482m). Po osvežitvi spust v Baško. Večerja in
nočitev.
3. DAN: četrtek, 01.05.2014 (5 ur hoje)
Zajtrk. Sprehod do zaliva Vrženica, od koder se bomo najprej povzpeli do križišča Rebic (311m),
nato še do razvalin nekdanje bizantinske utrdbe »Korintija«. Spust v Velo Luko in vrnitev ob obali
v hotel. Večerja in nočitev.
4. DAN: petek, 02.05.2014 (4 ure hoje)
Po zajtrku vožnja do izhodišča za vzpon na Mali Hlam, od koder se bomo preko Vrbničkega polja
spustili v Vrbnik. Panoramski ogled mesta in osvežitev. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.
5. DAN: sobota, 03.05.2014 (3 ure hoje)
Zajtrk. Vožnja do zaliva Soline, kjer zapustimo avtobus in se peš podamo do (uro hoje oddaljene)
vasi Sužan in razgledne točke, od koder je prekrasen pogled na zaliv in Crikvenico. Po krajšem
postanku se bomo sprehodili še do naselja Dobrinj. Sledi ogled galerije Infeld in cerkve Sv.
Stjepana, nato degustacija »Šurlice« v domači konobi. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev.
6. DAN: nedelja, 04.05.2014 (3 ure hoje)
Po zajtrku vožnja do kraja Bijela Vodica (980m). Pri vhodu v NP Risnjak zapustimo avtobus in se
podamo na (predvidoma dve in pol urni) pohod po najbolj »gozdnem« predelu Hrvaške, ki je od
morja oddaljen vsega 15 km. Po krajši osvežitvi v planinskem domu sledi vzpon na najvišji vrh
Gorskega Kotarja, Veliki Risnjak (1528m), ki velja za enega izmed najlepših hrvaških vrhov.
Vrnitev na izhodišče in vožnja proti domu. Predviden prihod v večernih urah.
CENA: 285€ (pri udeležbi min 35 oseb)
Cena vključuje:
- avtobusni prevoz,
- 5x polpenzion v hotelu*** v 1/2 twc,
- vse zunanje oglede navedene v programu,
- spremstvo lokalnega planinskega vodnika,
- stroške priprave organizacije in vodenja izleta.
Predvidena doplačila na licu mesta:
- turistična taksa (7 Hrk/dan/oseba),
- vstopnina NP Risnjak (40 Hrk).

