LASTOVO
17.9. do 21.9.2021

Lastovo je najjužnejši hrvaški otok, ki je naseljen. Je pravi raj za ljubitelje narave in
skritih zalivov. Otok je proglašen kot park narave s številnimi sprehajalnimi potmi.
Povzpeli se bomo na najvišji vrh otoka Hom – 415 m, razglednik Sozanj – 230 m
in mestno utrdbo Kaštel – 186 m. Obiskali bomo otoček Prežba in uživali na
ribjem pikniku v slikovitem zalivu Saplun...

1.dan, petek, 17.9.
Odhod iz Kranja (vstop možen pri Creini in Mercator Centru Primskovo) ob 5.30.
Vožnja proti Vinici, kjer bo postanek za jutranjo kavico. Nadaljujemo z vožnjo z
vmesnimi postanki do Klisa. Ogled znamenite trdnjave Klis (trajanje ogleda 1.30).
Po ogledu vožnja v trajektno luko Split. Prosto do odhoda na trajekt ob 17.00 uri
(odhod trajekta ob 17.30). Prihod v Ubli na Lastovem ob 22.00. Namestitev v
hotelu Solitudo (razdalja od pristanišča do hotela je 3 km). Pozna večerja ob
22.45.
2. dan, sobota, 18.9.
Današnji dan je namenjen pohodu na najvišji vrh otoka, Hom. Po zajtrku (ob 7.15)
se ob 8.15 z avtobusom odpeljemo na izhodišče ture. Pohod na Hom (Hum,
415m, skupaj s sestopom okrog 3.45 ure). V zalivu Zaklopatica bo čas za kavo,
prigrizek, kopanje (po želji). Vzpon na Sozanj (230m, vzpon 20 minut, skupaj
0.40h hoje), najatraktivnejši vrh otoka, z razgledi na Palagružo, Vis, Korčulo, Mljet
in na sam otok Lastovo. Pozno popoldne se sprehodimo še po mestecu Lastovo, s

krajšim pohodom na mestno utrdbo Kaštel (186m, po želji). Pred večerjo (ki bo ob
19. uri) povratek z avtobusom v hotel. Večerja, prost program.
3. dan, nedelja, 19.9.
Po zajtrku (ob 7.15) se ob 8.00 uri odpravimo na dvourno planinarjenje po otočku
Prežba. Pohod bo opravljen od našega hotela. V Jurjevi Luki so pomorski objekti.
Opravili bomo vzpon na razgledni Jurjev vrh (164m) nad Uvalo Sita na zahodnem
robu otoka. Povratek do hotela predvidoma po isti poti (skupaj za pohod 2 uri
hoje).
Preostanek dneva bo namenjen plovbi z ladjico na otok Mladine v čudovitem
Lastovskem arhipelagu in ob ribjemu pikniku. Ribji piknik bo izveden v
slikovitem zalivu Saplun, kjer bo tudi možnost kopanja. Ker je kapaciteta barčice
omejena na okrog 20 oseb, bo piknik izveden "v dveh izmenah". Prva skupina bo
odplula od Pasadurja ob 10.30, druga pa predvidoma ob 12.00 iz Lučice oziroma
Mihajla pod krajem Lastovo (do kraja Lastovo vožnja z avtobusom), s čemer
skrajšamo plovbo za 15 minut. Prva skupina se v hotel predvidoma vrača ob 16.00,
druga pa ob 17.30.
Povratek v hotel, večerja, prost program.
Opomba: Če bo pred večerjo še čas, možen kratek pohod v lastni režiji na
razglednik v bližini hotela (Maslina, 115m, po želji; skupaj 0.45h hoje; lahko tudi
zadnji dan pred odhodom).
4. dan, ponedeljek, 20.9.
Današnji dan bo namenjen pohodu do slikovite Skrivene Luke in kopanju v tem
zalivu. Po zajtrku se ob 8.15 z avtobusom odpeljemo proti izhodišču pohoda nad
krajem Lastovo. Opravimo pohod do Skrivene Luke, z vmesnim ogledom Rače
špilje (čelne svetilke!), vmesnim vzponom na Čeberjan (123m) in možnim
nadaljevanjem hoje do razglednika - svetilnika na skrajnem jugovzhodnem rtu
otoka Lastovo (skupaj za pohod 4 ure hoje). Kdor ne bi želel hodit, se lahko z
avtobusom zapelje do Skrivene Luke. Sledi prost program s kopanjem - možnost
prigrizka, kave ali po želji v bližnji konobi. Poznopopoldanski povratek z
avtobusom v hotel. Prost program, večerja.
Opomba: Kolikor bi bil še čas, lahko opravimo še kakšen krajši pohod (Sozanj,
Kaštel, Maslina) ali ogled, za katerega nam bi prejšnje dni morebiti lahko zmanjkalo
časa.
5. dan, torek, 21.9.
Po zgodnjem vstajanju in prevzemu suhega zajtrka ter zgodnjem odhodu trajekta iz
Ublija (ob 04.30) plovba do Splita (predviden prihod ob 09.00). Vožnja z
avtobusom iz Splita proti Kaštelu Novem in nato proti prelazu Malačka. Pod
prelazom se bomo izkrcali iz avtobusa in opravili krajši planinski pohod na Biranj
(631m, najvišji vrh Zahodnega Kozjaka), odličen razglednik na Kaštelski zaliv,
otoke do Visa in v notranjost celine (skupaj s povratkom na sedlo Malačka 1.50h

hoje, 300 m viš. razlike). Kdor ne bi šel na pohod, se lahko z avtobusom pelje do
prelaza Malačka, kjer je planinski dom Česmina. Nadaljevanje vožnje proti Kranju z
nujnimi vmesnimi postanki in predvidenim povratkom okrog 20.ure.
Cena: 295 € ob udeležbi najmanj 32 oseb.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, trajektni prevoz Split –
Lastovo – Split, 4 x polpenzion v hotelu Solitudo 3*, izlet z ladjo na Saplun in
kosilo (ribji piknik), vstopnino na trdnjavo Klis in organizacijo potovanja;

Možno doplačilo za: - enoposteljno sobo: 12 € na noč
- zavarovanje rizika odpovedi: 14 € na osebo
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