DUGI OTOK, raj za ljubitelje neokrnjene narave
30.3. do 2.4.2018
Dugi otok je največji otok zadarskega arhipelaga. Otok zaznamuje razgibana obala, kjer se
čudovite peščene plaže izmenjujejo s strmimi klifi. Očara z mogočnim Narodnim parkom
Telašćica s slanim jezerom Mir ter čudovito plažo Sakarun, ki velja za eno izmed najlepših
peščenih plaž Jadrana s turkizno barvo morja.

1.dan, 30.3.:
Odhod avtobusa ob 6.00 iz Kranja in vožnja z vmesnimi postanki za kavico do Zadra, središča
Severne Dalmacije, eno najbolj zanimivih turističnih mest, ki vedno ponudi nekaj novega. V
spremstvu lokalne vodičke si bomo ogledali stavbe iz beneškega obdobja, stolnico, rimski forum,
mestna vrata, Pozdrav soncu in seveda Morske orgle, edinstveni arhitektonski čudež. Valovi
ustvarjajo »morsko glasbo«, ki izpolnjuje široko sprehajališče ob morju. Nekaj časa za samostojne
oglede...kavico. Popoldan nadaljevanje poti do luke Gaženica in vožnja s trajektom na Dugi
otok. Vožnja do kraja Luka, namestitev v Penzionu in večerja. Nočitev.
2.dan, 31.3.:
Po zajtrku se bomo odpravili na izlet z ladjo proti Nacionalnemu parku Telašćica. Vožnja mimo
otočka Taljurič, mali in veli Garmenjak proti jezeru Mir. Telašćica je ena najlepših in največjih
naravnih luk na Jadranu. Hoja okoli jezera in ogled klifov. Čas za kosilo. Nato vožnja nazaj proti
kraju Sali in postanek za kavico. Povratek v Luko, večerja in nočitev.
3.dan, 1.4.:
Po zajtrku voden ogled špilje »Strašna Peć«. Nato vzpon na Orljak (cca 1 uro 15 min). Iz
Orljak-a pohod na Oštravico (cca 30 min). Povratek na izhodišče in vožnja do kraja za
Velikonočni piknik. Po pikniku postanek za kavo in vnitev v Luko. Večerja in nočitev.
4.dan, 2.4.:
V zgodnjih jutranjih urah (5.45) odhod iz Penziona in vožnja s trajektom do Zadra. Pot bomo
nadaljevali do Nacionalnega parka Paklenica, ki ima nešteto možnosti za pohodništvo. Ogled in
krajši planinski pohod (max. 3 ure). Nato vožnja proti domu z vmesnim postankom za skupno
malico. Povratek je predviden v večernih urah.
Cena: 261 € ob udeležbi najmanj 25 oseb
229 € ob udeležbi najmanj 35 oseb

Cena vključuje: prevoz s turitičnim avtobusom, cestnine, vožnjo s trajektom Gaženica – Brbinj –
Gaženica, lokalno vodenje v Zadru, 3 x polpenzion v Penzionu v dvoposteljnih sobah, izlet z
ladjo v Telašćico, kosilo in pijača ob kosilu (voda, sok ali vino), Velikonočni piknik, vstopnino v
Nacionalni park Paklenica in organizacijo potovanja;
OPOMBA: v primeru več kakor 35 prijavljenih oseb je možna nastanitev v 3 posteljnih sobah.
Možno doplačilo v agenciji: enoposteljna soba – 5 € na noč
zavarovanje rizika odpovedi – 10 € na osebo
Možno doplačilo na poti: vstopnina v špiljo »Strašna peč« - 40 kn
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