Hvar
Planinarjenje po otoku Hvar in Peklenih otokih

Kdaj, kje

Od 14. do 18 septembra 2022 (sreda - nedelja); odhod ob 5h30 izpred Mercator
centra v Kranju / Primskovo

Kako

S posebnim avtobusom

Opis poti

PD Iskra Kranj letos organizira planinarjenje (treking) po otoku Hvaru. Izlet nam bo
organizirala turistična agencija LEVANTA.
Po vožnji do Splita se bomo vkrcali na trajekt, ki nas bo popeljal na otok Hvar.
Na Hvaru se bomo povzpeli na najvišja vrhova Hum (604 m) in Sv. Nikolo (628 m), si
ogledali etno vas Humac in opravili pohod z ogledom znamenite Grapčeve špilje z
arheološkimi najdbami iz predzgodovinske dobe, planinarili po Paklenih otokih, kjer
bomo imeli ribji piknik. Seveda si bomo ogledali tudi nekaj turističnih znamenitosti:
mesteci Jelso in Vrbosko; v mestu Hvaru pa trdnjavo Fortico in mestne znamenitosti:
Arsenal, trg in katedralo Sv. Stepana, Elizabetino palačo pa še kaj se bo našlo.
Seveda se bo našlo tudi nekaj časa za kopanje. Ob povratku pa se bomo odpravili
še na razglednik Pariževačka glavica nad kanjonom reke Zrmanje.
Za podrobnosti poglejte razpis turistične agencije Levanta s programom.

Zahtevnost,
trajanje

Drugi dan izleta (čet. 15.9.) Vzpon na drugi najvišji vrh otoka, razgledni Hum
(604m; skupaj do 4,5 h hoje, 455 m viš. razl.). Po povratku s Huma se odpeljemo v
etno vas Humac, sledi vodeni ogled vasi (etnografska zbirka, destilerija lavande…)
in Grapčeve špilje ki je arheološko najbolj zanimiva špilja na Jadranu. Od tu je
izjemen razgled na Šćedro, Korčulo, Vis, Sušac… Celotni vodeni ogled traja 2 – 2,5
ure. Avtobus nas bo odpeljal (ob 8.00) na izhodišče vzpona na Hum (Pitve).
Povratek v hotel – prosto / kopanje.
Opomba: Ta dan se izleta udeležijo vsi udeleženci; tisti, ki se ne bi udeležili pohoda
na Hum jih bo avtobus odpeljal v Jelso (kopanje…), kjer bodo počakali na
pohodnike, nato skupno nadaljevanje ogledov po programu.
Tretji dan izleta (pet. 16.9.) Po zajtrku odhod izpred hotela, opravili bomo 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…
Hoje do 2 uri. Po ogledih odhod ladje ob 11.00 uri na Paklene otoke. Sledi pohod po
Paklenih otokih (cca 1,5 ure), ribji piknik – prosto / kopanje.
Povratek v mesto Hvar okoli 17.30 ure, 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.
Četrti dan izleta (sob 17.9.) Po zajtrku odhod izpred hotela ob 8.00 uri, vožnja z
avtobusom proti Staremu Gradu do izhodišča vzpona. 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
(skupaj bo do 5 h hoje, 450 m viš. razl.), kjer nas bo počakal avtobus.
Vožnja do Vrboske – postanek za ogled, kavo…. (možna pijača/prigrizek v lokalnih
gostiščih).
Povratek v hotel z avtobusom. Prosto / kopanje.
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Zahtevnost,
trajanje nadaljevanje

Če bo volja se lahko med povratkom ustavimo še v Starem Gradu.
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.
Povratek (peti dan izleta, ned 18.9.): Po prihodu trajekta v Split (9.45 uri; odhod iz
hotela ob 6.45 uri) sledi vožnja proti domu. Med potjo bomo opravili 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 v večernih urah.

Oprema

Udeležencem priporočamo dobo planinsko obutev z narebrenimi podplati, lahko
pohodniško opremo, zaščito proti vremenskim pojavom (vetru, soncu ...). VELJAVEN
osebni dokument za prestop mej (Hrvaška), veljavno planinsko izkaznico in
običajno prvo pomoč. Nekaj kun.
Malica iz nahrbtnika.

Organizacija
in vodniki

Janko Brovč in Uroš Prelovšek (PLV),
organizacija: Turistična agencija LEVANTA

Strošek za
člane PD

Strošek je odvisen od števila udeležencev, končni znesek bomo določili ob zaključku
prijav, glede na število prijavljenih oseb:
- 335 € - pri 35 udeležencih
- 310 € - pri 45 udeležencih
- doplačilo za enoposteljno sobo je 19 € / noč
- zavarovanje rizika odpovedi je 12 € / osebo
OPOMBA: Strošek se lahko spremeni v primeru nepredvidenega povečanja stroška
prevoza (avtobus, trajekt) glede na ceno goriva.
Strošek vključuje: avtobusni in trajektni prevoz, 4 x polpenzion v dvoposteljnih
sobah v hotelu Sirena 3*, vodeni ogled etno vasi Humac in Grapčeve špilje, vožnja z
ladjico na Paklene otoke z ribjim piknikom in organizacijo izleta.

Prijave, rok
prijav in
informacije

Prijave z obveznim vplačilom 100 € akontacije sprejemamo do vključno srede,
20. aprila 2022 ali do zasedbe mest na avtobusu.
Prijave brez vplačane akontacije niso veljavne.
Prijavite se lahko:
- v turistični agenciji LEVANTA, Cesta maršala Tita 63 Jesenice
Telefon: 040 270 008 (ga. Biljana Branc); E-mail: levanta@jesenice.net
Delovni čas: vsak delovnik od 9.00 do 13.00 in 16.00 do 18.00 ure, sobota in
nedelja zaprto.
- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur –
vsako sredo od 17.00 do 18.00 ure)
Plačilo je možno po položnici, preko spletne banke ali pa v pisarni društva.
Zadnji obrok mora biti plačan do 07. 09. 2022.
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Prijave, rok
prijav in
informacije nadaljevanje

Podatki za plačilo:
Turistična agencija Levanta
Biljana Branc s.p.
C. maršala Tita 63, Jesenice
TRR: SI56 0700 0000 0369 660
Namen: Hvar
Sklic: 00 1409-2022
Koda namena: SCVE
Če bo kdo preko spletne banke plačal za neko drugo osebo, naj ime in priimek
potnika navede pri namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po zaključku prijav prejeli obvestilo o dokončnem številu
prijavljenih in višino dokončnega zneska za plačilo.
Obvezni podatki ob prijavi:
- Ime in priimek
- Naslov prebivanja
- Telefonska številka / E-mail naslov
Informacije:
- Turistična agencija LEVANTA, levanta@jesenice.net, tel. 040 270 008
- Janko Brovč, janko_brovc@t-2.net, tel. 031 890 642;
- Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163.
Odhodi avtobusa:
- Kranj – Mercator center Primskovo ob 5.30 uri
- Kranj – hotel Creina ob 5.35
- Ljubljana - OMV črpalka, Celovška 455 ob 5.55 uri
- Grosuplje – Hotel Grosuplje / Admiral ob 6.15 uri

Priporočila

Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko
uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta na povezavi
https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec1?OpenForm .
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco
(npr. CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo www.coris.si) ali
- pri turističnih agencij LEVANTA
Možno je zavarovanje rizika odpovedi 12 € na osebo. Zavarovanje rizika plačate pri
plačilu/nakazilu akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi,
vam organizator ne zagotavlja vrnitve akontacije v primeru odpovedi – odvisno od
števila prijavljenih v čakajoči vrsti.

Opombe

V primeru slabega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico do
sprememb programa ali odpovedi.
V primeru prepovedi potovanj zaradi slabe epidemiološke slike (odpoved s strani
agencije) sledi vračilo vplačanega denarja.
Izlet bo izveden v skladu s priporočili NIJZ.
Vljudno vabljeni !
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