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DUGI OTOK  
 

 
 
 
 
 
1. DAN: četrtek, 28.09.2023 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Zadra. Okrog poldneva vkrcanje na trajekt za Dugi otok. 
Nastanitev v Božavi. Popoldan (po želji) sprehod do znamenitega svetilnika »Vei rat«, visokega 42 m in 
zgrajenega davnega leta 1849. Velja za najvišji svetilnik na celotni vzhodni obali jadrana, danes pa služi 
predvsem v turistične namene, saj ga je možno najeti za počitnikovanje. V neposredni bližini stoji kapelica 
sv, Nikole, zaščitnika pomorščakov. Po ogledu vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. 
2. DAN: petek, 29.09.2023  (3 ure hoje) 
Po zajtrku vožnja do kraja zaselka Dolca od Jaza, izhodišča za vzpon na razgledno točko Grapaščak, klif, ki 
s svojimi 166 metri velja za najvišjega na Jadranu. Po krajšem postanku se spustimo do slanega jezera Mir, 
ki je znano po zdravilnem blatu in je priljubljen kotiček za piknike. Prosto za kopanje. Popoldan vrnitev v 
hotel. Večerja in nočitev. 
3. DAN: sobota, 30.09.2023  (4 ure hoje) * 
Zajtrk. Vožnja do naselja Savara. Pri kamnolomu zapustimo avtobus in se sprehodimo do bližnje kraške 
jame imenovane Strašna peč, ki je z odprtjem za obiskovalce leta 2006 ponovno oživela. Krajši postanek, 
nato vzpon na vrh Orljak (301m), od koder se ponuja zelo lep razgled na okolico. Vrnitev na izhodišče in 
vožnja do hotela. Večerja in nočitev.  
4. DAN: nedelja, 01.10.2023  
Po zajtrku vožnja do Brninja in vkrcanje na trajekt. Plovba do Zadra in nadaljevanje poti proti domu. 
Predviden prihod v  večernih urah. 
 
 
CENA: 340€  (pri udeležbi min. 35 oseb) 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- vožnjo s trajektom na relaciji Zadar-Brbinj-Zadar, 
- 3 x polpenzion v 1/2 twc v hotelu***(vključena pijača ob večerji), 
- stroške priprave in organizacije potovanja. 
 
Doplačilo: turistična pristojbina. 
 
 
* Po zajtrku vožnja v Sali, od koder se z ladjico popeljemo na Veliki Kornat. Po slabih dveh urah vožnje se 
izkrcamo v pristanišču Kravljačica, od koder sledi predvidoma 3 urni pohod (v obe smeri) na Metlino (237m), 
najvišji vrh NP Kornati. Vrnitev na izhodišče in kosilo. Prosto za kopanje. Vrnitev v Sali, osvežitev in vožnja 
do hotela. Večerja in nočitev. (izlet z doplačilom)  
 
 

 


