
VELIKONOČNI OTOKI – KORNATI 

 

10.4. do 13.4.2020 

 

Vabljeni na izlet v čudovito Dalmacijo – NP Slapovi Krke–otok Visovac, Kornati in 

Vodice.Povzpeli se bomo na najvišji vrh Kornatov Metlina, razglednik Kamenjak nad Vranskim 

jezerom in Zir v Liki. 

 

 

 

1.dan - petek, 10.4.: 

Odhod izpred Mercator centra Primskovo ob 6h, izpred hotela Creina ob 6h05. Vožnja čez mejni 

prehod Vinica po avtocesti Zagreb – Split do NP Krka. Vožnja z ladjo na otok Visovac in ogled 

muzeja in cerkve »Gospe Visovačke«. Po ogledu vožnja v Vodice. Nastanitev v hotelu, 

prosto...večerja in nočitev. 

2.dan - sobota, 11.4.: 

Po zajtrku se bomo vkrcali na ladjo in odpluli do NP Kornati. Med vožnjo si bomo panoramsko 

ogledali nekaj znamenitosti Kornatov: »Krune«, bizantinsko trdnjavo »Tureta«, cerkev »Gospe od 

Tarca) se ustavili v zalivu Kravljačica in peš odpravili na najvišji vrh Kornatov – Metlina (237 m, 

približno 1ura hoje, če bo volja in čas, se sprehodimo še do »Magazinove skrile« – še cca. 15 min. 

hoje), povratek do ladje in nadaljevanje ogleda. Med ogledi kosilo. Vožnja v Vodice – prihod med 

17 in 18 uro. Večerja in nočitev v hotelu. 

3.dan - nedelja, 12.4.: 

Po zajtrku sledi planinski izlet – pohod na razglednik Kamenjak nad Vranskim 

jezerom,od koder bomo občudovali severnodalmatinski arhipelag.Pod strokovnim 

vodstvom si bomo ogledali tudi ornitološki rezervat.Popoldne bo čas za Velikonočni 

piknik. Večerja in nočitev v hotelu.  

 



 

4.dan - ponedeljek, 13.4.: 

Po zajtrku odhod iz hotela ob 8.30 in vožnja do izhodišča pohoda na Zir v Liki, pohod traja cca 

3 ure. Na povratku postanek za malico (postajališče na avtocesti). Povratek v Kranj je predviden 

v večernih urah. 

 

Cena: 269 € ob udeležbi najmanj 45 oseb 

          275 € ob udeležbi najmanj 35 oseb 

 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, vožnjo z ladjo in ogled otoka Visovac, 

3 x polpenzion v hotelu 4* v Vodicah, izlet z ladjo na Kornate, kosilo (ribe ali meso, solata, 

pijača), vstopnino v NP Koranti, vstopnino na Kamenjak, ogled ornitološkega rezervata pod 

strokovnm vodstvom, Velikonočni piknik in organizacijo potovanja; 

 

Možno doplačilo za: - enoposteljno sobo: 19 € na noč 

    -  zavarovanje rizika odpovedi: 11 € na osebo 

 

 

 

 

 

Turistična agencija LEVANTA 

C. maršala Tita 50, Jesenice 

telefon: 04 583 59 00 

email: levanta@jesenice.net 

www.levanta.si 


