
 
          

LASTOVO         vabi   PD ZZV CELJE od 5.9. do 12.9.2015 

 

Otok Lastovo je tudi imenovan nacionalni park narave, saj je eden 

izmed 10 najbolj ohranjenih oaz narave na Mediteranu. 

 

Je  na odprtem morju hribovit in zakrasel  otok v južni 

Dalmaciji z 46,9 km površine in z 840 prebivalci ter obdan z 

vrsto manjših otočkov. Istoimensko naselje je hkrati glavno, pa 

tudi največje naselje na otoku. Obdelovalno zemljo ima v 

kraških kotanjah, ki so bogate  z vinogradi in  oljčnimi nasadi, 

večji del otoka pa pokriva makija. Domačini so prijazni in 

dobrosrčni ljudje, ki znajo tudi  prisluhniti željam 

obiskovalcev. 

Zaščitni znak otoka pa je počitek v stiku z nedotaknjeno naravo, zdravo in svežo hrano 

z otoških polj, kristalno čisto morje ter kvalitetno vino, katerega so pili že rimski 

cesarji. 
  

5.9.2015  se  naša druščina odpravi na pot z že nam znanih AP -  ob 03.00 uri na Glaziji 

ter ob 3,15 uri na AP  Žalec. Peljemo se  do Splita, od koder  je predviden odhod trajekta 

ob 10,15 uri. Če bo čas dopuščal, bomo imeli še kratek ogled Splita. Vožnja  s trajektom 

traja slabih 5 ur v Ubli, od koder nato  sledi vožnja do hotela Solitudo, namestitev in 

večerja. 

 

Da bi ustregli večini naših udeležencev, smo se tokrat odločili, da vam 

potovanje in bivanje na otoku omogočimo  nekoliko drugače. Za nekatere  

čisto dopustniško, za druge pa aktivno s pohodi. 

 
Tisti, ki se ne bodo udeleževali naših pohodov, bodo lahko vse dni uživali  ob  

kopanju v morju  in sončenju, saj  je Lastovo eden izmed najbolj sončnih 

jadranskih otokov. Kamnita plaža za hotelske goste pa je oddaljena od hotela 

le borih 50 m. V bližini pa je tudi možnost najema koles, skuterjev, 

avtomobilov, kajakov, čolnov... 

 

Ostali pa bomo prepešačili otok po dolgem in počez. 

Povzpeli se bomo na Ilirsko gomilo – 204 m in na atraktivno razgledni Sozan 

– 231 m s čudovitim razgledom na bližnje otoke, Plešivo brdo - 415 m, Veji 

graben - 416 m in najvišji vrh Hom – 417 m, s katerega  se vidi »polovica 

Jadrana« vključno z italijansko obalo in črnogorskimi planinami. 



 

Otok ima  tudi veliko sakralnih objektov, katere si bomo ogledali. V bližini 

najvišjega vrha je cerkvica sv. Jurija, kateri je bdel nad domačini, da jih niso 

obiskali nezaželjeni in nepovabljeni gosti.  

 

Na otoku so  tri znane jame, ki jih bomo obiskali in sicer: Medvedja špilja, ki 

je zdaj na žalost prazna in je bila dom sredozemske medvedke. Druga je 

najznamenitejša  Rača jama, dolga 70 m,  izpolnjena z jamskim nakitom  ter  

stebri čudovitih oblik. Bila je naseljena že v 4. tisočletju pred Kristusom. 

Tretja je Pozalica, v kateri je bilo življenje že v zgodnji  bronasti dobi 

(izkopanine).  

 

Kot na Visu je bilo prav tako  tudi  na Lastovu zaprto območje za  JLA. Nekaj 

od tega si bomo ogledali – delno porušeno vojašnico Zlepolje , v Jurjevi luki 

raziskali skladišče goriva, orožja in ladij ter se povzpeli na Jurjev vrh – 164 

m. Sprehodili pa se bomo tudi do podkopov za tovornjake, rakete, topove, 

vključno z ogledom bunkerjev. 

 

Ne bomo pa pozabili na arhitekturno  pravljično mesto Lastovo, ki mu 

domačini  pravijo Selo,  z znamenito cerkvijo bratov Kuzma in Damjana, 

zgrajeno 1474. leta ter ostalimi zgradbami v mestu. Značilnosti starega jedra 

so različno oblikovani dimniki, imenovani »fumari«, ki so bili grajeni tako, da 

izdajalski dim ni pritegnil sovražnika.   

 

Obiskali bomo še 150 m globok  lastovski klif na Strugi z najstarejšim 

avstroogrskim svetilnikom iz leta 1849.  

 

Dnevno bomo na pohodih  od 2 do največ 5 ur s kopanjem v lepih zalivih. 

 
Za naše potepanje po otoku in obali bomo potrebovali  lahko planinsko 

opremo, za raziskovanje jam in podkopov pa svetilko, seveda pa bo tudi 

zaščita pred soncem dobrodošla. Pa na opremo za kopanje ne pozabite. 

Predvsem  pa ne pozabite na veljavne osebne  dokumente! 

 

Prijave in informacije sprejemamo na telef. št. 031 706 509 – Franjo  

najpozneje do 12. 3. 2015 oziroma do zasedbe mest na avtobusu. 

Ob prijavi  plačate agenciji Relax turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd, 

akontacijo v višini 100.- € na TRR pri banki SKB 

št.: SI 56 03125 10000 22 024 sklic 024-509  

 

Možnost obročnega plačila do odhoda na potovanje! 



 
Cena velja ob udeležbi  49  oseb! 

Cena  je 306.- € na osebo in zajema: 
- 7 x PP  (s samopostrežnim zajtrkom in večerjo )  v 1/ 2 twc v hotelu *** 

-avtobusni prevoz; 
- trajekt Split-Lastovo-Split;  

- pijača dobrodošlice; 

- turistična taksa; 

- vodenje z lokalnim vodnikom; 

Doplačilo: - enoposteljna soba  10.- €/ noč 

-odpovedni riziko 5% na paketno ceno (www.relax.si/vsebine/15/splosni_pogoji )                  

 

 

                                                                                         
PD ZZV Celje 

Ipavčeva 18, 3000 Celje 

    

 

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
LASTOVO od 5.9. – 12.9.2015 

 

 

Ime in priimek:_________________________________________________ 

 
Naslov: _______________________________________________________ 

 

Telefonska številka:_____________________________________________ 

 

Elektronski naslov:______________________________________________ 

  
Odpovedni riziko ( obkrožite )              DA                              NE 
 

 

Sobo želim deliti s/z:_____________________________________________ 

 

Plačana članarina PZS (obkrožite )        DA                             NE 

 

  
Datum:____________                                Podpis: ________________ 

 

 
 

*Izpolnjeno prijavnico pošljite na PD ZZV Celje ali  pa jo prinesite s seboj na enega izmed pohodov! 

 

 

 


