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Leta 2004 so strokovnjaki izračunali, da Krk meri 405.218994 km2, prav tako pa tudi dolžina 

obale meri le 219 km, saj ima daljšo obalo  Pag (302 km), pa tudi po kvadraturi meri 

405.705293 km2. Pa še ena »nesreča« za prihodnost. Morje se bo, pravijo znanstveniki, 

zaradi taljenja ledu na skrajnem severu in jugu našega planeta počasi zviševalo, ker pa so 

obale Cresa v povprečju strmejše od tistih na Krku, se bo slednji hitreje manjšal in tonil v 

vodo… 

Kljub temu, da po prej omenjenih geografskih kriterijih Krk ni vodilni in da tudi z najvišjim 

vrhom ne seže niti med prvih pet jadranskih »krtin«, pa je za pohodnike zelo zanimiv cilj. 

Delimo ga na tri zemljepisne enot:  severni  del, osrednji del in južni del. 

14.9.2019 sobota:  odhod ob 8. uri – AP NOVA VAS. Odpeljemo se proti Ljubljani in naprej do 

mejnega prehoda Jelšane, do Rijeke in po mostu na otok Krk. Prva postaja bo v naselju 

Rudine, kjer si bomo ogledali jamo Biserujko, ki je vredna ogleda, saj je mini,mini Postojnska 

jama. Meri le 110 m v dolžino. Pot nato nadaljujemo v naselje Vrbnik in v zasebnem  hotelu 

»Gospoja« opravimo degustacijo vin, pršuta in sira. Sledi vožnja do hotela Omorika***, kjer 

bo namestitev ter večerja.  

Ostale dni  se bomo   povzpeli   na najvišji vrh Obzovo, 568 mnv,  prehodili kanjon Vrženice, 

obiskali izvir Vele Rike, naredili krožno pot  od  Solin ( možno kopanje in masaža z zdravilnim  

črnim blatom ) do Dobrinj,  krožno pot okrog mesta Punata  in še vzpon  na Veli vrh 541 mnv. 

Možen bo tudi  po dogovoru z ladjico obisk  otočka Košljun z ogledom samostana in 

sprehodom okrog otoka. 

Podroben opis načrtovane vsakodnevne poti bo objavljen v avli hotela. 

Prijave in informacije na telef. številki Franjo 031 706 509 ali e-pošti: 

franjokunej@gmail.com  do zasedbe prostih mest. Pred odhodom pa prejmete še opomnik s 

potrebnimi informacijami, navodili in s številko vašega sedeža  v avtobusu. 

Cena izleta:   345   €  na osebo, ki jo plačate po položnici, katero vam pošlje TA Relax  na 

osnovi vaše prijavnice in vsebuje : 

Prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami, cestnino  in  mostnino, pijačo 

dobrodošlice, v hotelu Omorika*** 7 PP  v dvoposteljnih sobah  ( t/wc, fen, sat-tv, hladilnik, 

klima, wi-fi, BALKONOV NI ) s  samopostrežnim zajtrkom in večerjo z  vključeno  eno pijačo 

(0,25 l vina,  0,30 l soka , 0,30 l piva), stroške priprave, vodenja in organizacije  izleta. 
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