VELIKONOČNI OTOKI - MLJET
19.4. do 22.4.2019
Mljet, zelena oaza sredi Jadrana, ponuja številne priložnosti za raziskovanja in prijetno
druženje.

1.dan, 19.4.:
Odhod avtobusa ob 5.00 iz Kranja in vožnja z vmesnimi postanki za kavico do polotoka Pelješac, kjer se
bomo vkrcali na trajekt. Po izkrcanju v Sobri na otoku Mljet vožnja do hotela Odisej 3*, večerja in
nočitev.
2.dan, 20.4.:
Po zajtrku vožnja z ladjo do kraja Kozarica. Najprej krajši pohod (cca 1.30 do 2h) - ob obali do Rta
Križice ali vzpon na Crni Kamen in Medno Goro (270m) ali krožni pohod okrog teh dveh
vzpetin. V prijetni restavraciji bomo imeli kosilo. Nato povratek z ladjo. Popoldne pohod ob
Malem in Velikem jezeru (cca 2 uri oz. po želji). Večerja in nočitev v hotelu.
3.dan, 21.4.:
Po zajtrku vožnja do Babinega polja, od koder se bomo povzpeli na najvišji vrh Veliki grad (514
m). Nato se bomo spustili do morja in si ogledali znamenito Odisejevo špiljo (skupaj do 4.30h
hoje). Ime je dobila po legendi o Odiseju, ki naj bi v jami preživel 7 let. Popoldne bo čas za
Velikonočni piknik. Večerja in nočitev v hotelu.
4.dan, 22.4.:
V zgodnjih jutranjih urah (lunch paket) vkrcanje na trajekt in vožnja na relaciji Sobra – Praprotno.
Nadaljevanje vožnje z avtobusom proti Sloveniji, povratek je predviden v večernih urah.
Cena: 230 € ob udeležbi najmanj 35 oseb
220 € ob udeležbi najmanj 42 oseb
Cena vključuje: : prevoz s turitičnim avtobusom, cestnine, vožnjo s trajektom, 3 x polpenzion v
hotelu Odisej 3* v dvoposteljnih sobah, izlet z ladjo v Kozarico, kosilo (pijača dobrodošlice, predjed,
ribji ali mesni menü, 2 dcl vina in voda), Velikonočni piknik, vstopnino v Nacionalni park Mljet in
organizacijo potovanja;

Možno doplačilo: enoposteljna soba: 14 € na noč
zavarovanje rizika odpovedi: 10 € na osebo
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