HVAR IN PAKLENI OTOKI
14.9. do 18.9.2022

Tokrat se bomo podali na otok Hvar, ki se lahko pohvali z največ sončnimi dnevi na Jadranu. Obdan je s
slikovitimi zalivi in raznolikimi plažami s kristalno čisto vodo. Povzpeli se bomo na najvišja vrhova Hum
in Sv. Nikola, si ogledali Etno vas Humac in Grapčevo Špiljo in ostale turistične znamenitosti. Z ladjo
se bomo odpravili na čudovite Paklene otoke, kjer bomo uživali tudi na ribjem pikniku. Ob povrtaku še
pohod do razglednika Pariževačka glavica, od koder so čudoviti razgledi na kanjon reke Zrmanje.

1.dan – 14.9.:
Odhod iz Kranja ob 5.30 in vožnja proti Vinici, kjer bo postanek za jutranjo kavico. Nadaljujemo
z vožnjo z vmesnimi postanki do Splita. Trajekt do Hvara, nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev.
2. dan – 15.9.
Po zajtrku vzpon na Hum (604m), drugi najvišji vrh na Hvaru. Ob povratku ogled Etno vasi
Humac (muzej, destilarna sivke...) in Grapčeve špilje, ki je arheološko najbolj zanimiva špilja na
Jadranu. Od tu je izjemen razgled na Šćedro, Korčulo, Vis, Sušac… Povratek v hotel, prosto za
kopanje, večerja in nočitev.
3.dan . 16.9.:
Po zajtrku pohod na trdnjavo Fortica in krajši ogled znamenitosti mesta Hvara (trdnjava, park
Dr.Josip Avelina, mestno obzidje, trg in katedralo Sv. Stepana, Elizabetino palačo, Arsenal…Po
ogledih vožnja z ladjo ob 11.00 uri na Paklene otoke. Sledi pohod po Paklenih otokih, ribji
piknik in prosto za kopanje.
Povratek v mesto Hvar ob 17.30 uri, peš do hotela (cca 2,2 km – 30 minut).
Opomba: Tisti, ki ne bi zmogli hoje na trdnjavo Fortica in ogleda mesta, lahko pridejo peš na
mesto odhoda/prihoda ladje – Hotel Riva (marina) v mestu, lahko izpustijo tudi planinarjenje po
otoku. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

4.dan – 17.9.:
Po zajtrku vožnja z avtobusom proti Staremu Gradu in vzpon na najvišji vrh otoka Sv. Nikola
(628 m, tretji najvišji otoški vrh na Hrvaškem, odličen razglednik). Na vrhu je slikovita kapela sv.
Nikole iz 15. stol. in velik kamnit križ. Sestopili bomo v vas Dol, kjer nas bo počakal avtobus.
Vožnja do Vrboske – postanek za ogled, kavo…. (možna pijača/prigrizek v lokalnih gostiščih).
Povratek v hotel, prosto za kopanje. Večerja in nočitev.
Tisti, ki se nebi udeležili pohoda na Sv. Nikolo, lahko ostanejo pri hotelu (kopanje), odhod
avtobusa po pohodnike ob 12.30 uri, nato skupni ogled Vrboske.
5.dan – 18.9.:
Po zgodnjem vstajanju in prevzemu suhega zajtrka vožnja s trajektom v Split in vožnja proti
domu. Vmes sledi še pohod do razglednika Pariževačka glavica (skupaj 40 min nezahtevne
hoje), kjer so čudoviti razgledi na kanjon reke Zrmanje; tu so bili posneti eksotični kadri v
filmih o Vinetouju. Sledi vožnja proti domu, vmes postanek za malico (Macola) in v gostilni
Balkovec. Povratek je predviden v večernih urah.
Cena: 310 € ob udeležbi najmanj 45 oseb
335 € ob udeležbi najmanj 35 oseb
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, trajektni prevoz Split – Hvar – Split,
4 x polpenzion v hotelu Sirena 3* v dvoposteljni sobi in turistično takso, izlet z ladjo na Paklene
otoke in kosilo (ribji piknik), vodeni ogled Etno vasi Humac in Grapčeve špilje ter organizacijo
potovanja;
Možno doplačilo za: - enoposteljno sobo: 19 € na noč
- zavarovanje rizika odpovedi: 12 € na osebo
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