DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEŽANA
VABI SVOJE ČLANICE IN ČLANE NA ENOTEDENSKI ODDIH

na DUGI OTOK – mesto Luka

od 03. junija do 10. junija 2017,
z odhodom z avtobusne postaje v Sežani ob 7.00 uri.
PROGRAM:
♦ 1.dan: prihod v Luko, dobrodošlica, nastanitev v hotelu Luka in večerja;
♦ 2.dan: po zajtrku peš cca 2,5 km do oljčnika in plantaže fig, degustacija olja, nato do mesta
Žman (na kmetiji degustacija treh vrst sira, mleka in ostalih dobrot iz kozjega mleka, travarice
in vina). Povratek v hotel z avtobusom ali po želji peš. Po kosilu prost popoldan, večerja z
glasbo;
3.dan: po zajtrku ob 09.30 uri z ladjo v NP Kornati, kosilo v gostišču v oljčniku ob morju. Po
kosilu plovba med otoki in kopanje, na povratku obisk največjega mesta na Dugem otoku,
mesta Sali in povratek v Luko okoli 18.00 ure. (Doplačilo 30€ na osebo);
♦ 4.dan: nabiranje zdravilnih zelišč pod vodstvom strokovnega sodelavca hotela na eni od 7
poti, predvidenih za nabiranje. Na poti, ki je dolga okoli 4 km, se bomo seznanili z zdravilnimi
zelišči na Dugem otoku. Po kosilu tečaj izdelave krem iz zdravilnih zelišč, po tečaju dobi vsak
sodelujoči po eno kremo za darilo;
♦ 5.dan: po zajtrku vožnja z avtobusom na severno stran otoka. Ustavili se bomo v mestu
Savar in si ogledali cerkvico Sv. Pelegrina, nadaljujemo do mesta Verunič, kjer bo degustacija
meda. Sledi ogled svetilnika »Veli rat«, in kopanje ter sončenje na plaži Sakarun. Predvidena
vrnitev v hotel ob 17. uri in večerja;
♦ 6.dan: po zajtrku z avtobusom na ogled NP Telašćica, vrnitev v hotel ob 14.00 uri. Po kosilu
prost popoldne, večerja ob prepevanju dalmatinske klape;
♦ 7.dan: prost dan
♦ 8.dan: zajtrk, nato odjava iz hotela, po kosilu odhod proti domu.
PRED PRIJAVE sprejemamo do srede, 10. maja 2017, v pisarni DU Sežana, ob
ponedeljkih in sredah med 9.00 in 12.00 uro.
Cena izleta 290,00 EUR vključuje: prevoz do hotela in nazaj, 7x polni penzion, turistično
takso, dalmatinsko večerjo s klapo, glasbo za ples vsak večer, vse degustacije, vodeno
nabiranje zelišč in tečaj izdelave krem ter voden ogled mesta Zadra.

Želimo vam prijetno potovanje in veliko novih doživetij !

