/ OTOK SREČE/
PD ZZV CELJE in TA RELAX vas vabita od 23.9 do 30. 9. 2017 na Rab, otok sreče - kraj, kjer si lahko
dovolite biti srečni.
Ta srečni otok se razprostira od SZ proti JV, obkrožen s številnimi otoki in otočki severnega Jadrana. S
svojimi mnogimi skritimi zalivi in čarobnimi plažami smaragdnega morja, je Rab idealen kraj za
počitek in rekreacijo za vse starosti.
Rab ima bogato zgodovina od Ilirov do Napoleona, prek Rimljanov in Benečanov, prvič naseljen 350
let pred našim štetjem, v prvem stoletju pa je postal rimski municipij Felix Arba. Ime izhaja iz
kombinacije ilirske besede Arb, kar pomeni gozdnat, zelen in latinske besede Felix, ki pomeni srečen
bohoten. Svoj vrhunec razvoja doseže od 11. do 13. stol., ko je bil kot svobodna jadranska občina pod
upravo hrvaških vladarjev in Beneške republike, v 15. stol. pa tudi prodan Benečanom, ki so mu
vladali vse do prihoda Napoleona, 1778 leta.
Kaj bomo videli in počeli na otoku? Ogledali si bomo mesto Rab, ki uspešno kljubuje zobu časa že
tisoče let. Mesto, ki je znano po svojih štirih zvonikih, ki se kot štirje jambori dvigajo nad mestom, je
polno trgov in prijetnih kotičkov med tremi vzporednimi ulicami, ki tvorijo staro mestno jedro - Stari
Grad, mestni park, katerega je zasnoval in pogozdil Slovenec, mestno obzidje, romansko cerkev s
samostanom in baziliko sv. Andreja iz 11. stol. s starohrvaškimi ornamenti in Tizianovimi slikami.
Sledi ogled Kamporskega polja s spominskim parkom, kjer je bilo v letih 1942 - 1945 veliko italijansko
koncentracijsko taborišče, v katerem je umrlo med drugimi nad 4000 interniranih Slovencev.
Pa tudi hodili bomo, saj ima PD Kamenjak-Rab planinsko obilaznico Kamenjak, dolgo 21 km z višinsko
razliko 405 m, z najvišjim vrhom Kamenjak, 408 nmv in je razdeljena v etape. Za vsako bomo
potrebovali 3 do 4 ure v dopoldanskem času. Prehodili pa bomo lahko tudi del Premužićeve staze, ki
poteka večinoma po gozdnati poti. Za pohodnike, ki bi želeli krajše ture, pa je zanimiv loparski
polotok s sprehodi, ki lahko trajajo od 30 minut do največ 3 ur.
V kolikor bo želja in volja, si bomo tudi ogledali Goli otok in Grgur, znana iz časov informbiroja,
kasneje pa zapor za mladoletne osebe iz Hrvaške.
Pomemben bo opomnik, ki ga boste dobili pred odhodom, na katerem bo ura odhoda in vse ostalo,
kar bo sodilo na planinske pohode in raziskovanje otoka. Dnevno pa boste obveščeni o naših
aktivnostih in turah.
Prijave in informacije sprejema na telef. štev. 031 706 509 Franjo do zasedbe avtobusa!
CENA IZLETA: 319 € na osebo, ki jo plačate po položnici, katero vam pošlje TA Relax in zajema:
-prevoz z avtobusom turistične kategorije z vključenimi taksami in cestninami,
-7 x polpenzionov v hotelu Lopar-Sahara*** z vključeno pijačo pri večerji (vino, pivo, sok, voda iz
avtomata), z nočitvijo v dvoposteljnih sobah, prijavnina in turistična taksa,
-prevoz s trajektom,
-vodenje, stroški priprav ter organizacija izleta.

