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VABILO
Na planinski tridnevni izlet od 1.-3. junija 2018

BIOKOVO - MAKARSKA
V petek 1. junija se ob 3 uri zjutraj odpeljemo z avtobusne postaje Sevnica proti
Hrvaški meji in naprej do Omiša. Kratek sprehod po mestu, vzpon proti trdnjavam
Fortica in Mirabela, od koder je lep razgled na kanjon reke Cetine in mesto Omiš.
Po tem ogledu nas bodo z Cetinskimi čolni popeljali po kanjonu reke Cetine do
Radmanove mlinice, kjer bomo imeli pozno kosilo v restavraciji z prečudovito
okolico. Nato pa sledi vožnja z avtobusom v Makarsko, kjer se bomo nastanili v
hotelu.
V soboto zjutraj se odpeljemo proti masivu Biokovo do vasi Kotišina, kjer si
ogledamo botanični vrt in po ogledu se povzpnemo na vrh Vošca (1422mnm).Imeli
bomo prekrasen pogled na morje, Makarsko in sosednje otoke nato pa vračanje v
hotel. Možno je tudi kopanje v morju.
V nedeljo po zajtrku se odpeljemo proti Šibeniku do Sokolskega centra, kjer se
bomo seznanili s sokoli in njihovim življenjem. Po tem ogledu z vožnjo
nadaljujemo do Etnoland Dalmati (etno selo), ki obiskovalcem ponuja pristno
doživetje preteklega življenja dalmatinske Zagore. Tu bomo poizkušali njihove
dobrote (vino, pršut) in zaključili z dobrim kosilom. Z lepimi doživetji pa se nato
odpeljemo proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
STROŠEK IZLETA: 159 € ( 40 oseb), ki vključuje: avtobusni prevoz,2x spanje,
večerja in zajtrk, vožnja z čolni po reki Cetini,obisk Sokolarskega centra, obisk
etno vasi in kosilo v nedeljo, lokalno vodenje.
OPREMA: za morje in sredogorje, vremenu primerno, osebni dokument, dobra
volja. Hodimo na lastno odgovornost.
PRIJAVE in INFORMACIJE:Darinka Avguštin tel.: 041 481 697 do zasedbe mest
ali najkasneje do 30. aprila. Ob prijavi plačilo 50 €, ostalo pa 14-dni pred
odhodom.
IZLET ORGANIZIRA: Darinka Avguštin s pomočjo Turizem Prah Toni.
POVABLJENI NA TO LEPO DOŽIVETJE!

