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1. DAN: sreda, 10.04.2019  (1 ura hoje) 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja na Brač. Nastanitev. Po osvežitvi sprehod do rojstne hiše Vladimirja 
Nazorja, znanega hrvaškega pesnika, od koder po ogledu nadaljujemo še do cerkve Sv. Janeza Krstnika iz 
16.st. Postanek, nato obisk mestne zadruge, kjer nam bodo predstavili proizvodnjo olivnega olja (možnost 
nakupa) ter pripravili manjšo degustacijo domačih izdelkov: olja, marmelade, likerja in peciva. Vrnitev v hotel, 
večerja in nočitev. 
2. DAN: četrtek, 11.04.2019  (4 ure hoje) 
Po zajtrku vožnja do izhodišča (588m) in vzpon najprej na 707m. visok vrh V. Gažul, po krajšem postanku pa 
še na najvišji vrh otoka, Sv.Vid na Vidovi gori (780m). Spust v Bol, do plaže »Zlatni rat«, kjer končamo s 
pohodom. Osvežitev in vožnja do hotela. Večerja in nočitev. 
3. DAN: petek, 12.04.2019 (4 ure hoje) 
Zajtrk. Vožnja do predela Drage vode (339m), od koder se peš podamo mimo Pustinje Blaca do samostana 
Blaca iz 16.st. Voden ogled. Po osvežitvi sledi vzpon po »Farskem  dolcu« do parkirišča na Obšju (500m). 
Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 
4. DAN: sobota, 13.04.2019 (3-4 ure hoje) 
Po zajtrku se iz hotela peš podamo najprej na 337m visoko »Velo brdo« nad Postiro, kjer pri kapelci Sv. 
Mihovila naredimo krajši postanek za osvežitev, nato pa pot nadaljujemo mimo naselja Dol do najstarejšega 
naselja na otoku - Škrip. Sledi voden ogled »Muzeja Brača«. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. 
5. DAN: nedelja, 14.04.2019  
Zajtrk. Vožnja do Supetra, vkrcanje na trajekt in plovba do Splita. Nadaljevanje poti proti domu. Predviden 
prihod v večernih urah. 
 
 

        CENA: 255€ (pri udeležbi min 40 oseb) 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 4x polpenzion v 1/2 twc v hotelu****, 
- trajektno vožnjo na relaciji Split-Brač-Split, 
- spremstvo planinskega vodnika, 
- stroške priprave in organizacije potovanja. 
Predvidena doplačila na licu mesta: 
- turistična pristojbina v vrednosti 10 HRK/dan/oseba, 
- vstopnina v samostan Blaca (30HRK) in muzej Škrip (15HRK). 
 
 
 

 


