
KVARNER – REKA, TRSAT, OPATIJA, KRK in GORSKI KOTAR 
 

  15.-17.5.2020 
 
1.DAN:  SLOVENIJA- REKA – TRSAT- OPATIJA 

Odhod avtobusa ob 6.00 uri. Vožnja mimo Ljubljane, Postojne, Ilirske Bistrice in naprej na Hrvaško. Nadaljevanje 

poti do tretjega največjega hrvaškega mesta Reke. Krožna vožnja po mestu in postanek v središču mesta. 

Sprehodili se bomo do mestne hiše, katedrale in obiskali ostale mestne znamenitosti.  Srečanje s Slovenci v Reki. 

Po ogledu sledi vožnja do Trsata, znanega romarskega središča nad Reko. Nekaj prostega časa za kavico in 

nadaljevanje vožnje ob morju do Opatije, ki jo še danes imenujemo »stara dama« hrvaškega turizma. Spoznali 

bomo bogato zgodovino opatijskega turizma.  Nekaj prostega časa. Sledi nastanitev, večerja in nočitev. 

2.DAN:  IZLET NA KRK 

Po zajtrku sledi vožnja do Krka. Sprehod po mestecu Krk. Mesto je bilo naseljeno že v prazgodovinskem času in 

identificirano v času antične Grčije. Iz rimskih časov so ohranjeni ostanki term, obzidje, mozaiki in deli stavb. 

Najpomembnejši kulturnozgodovinski objekt v metu je romanska katedrala, zgrajena v začetku 12. stoletja, na 

ostankih starokrščanske bazilike iz 5.-6. stoletja. Od drugih zgodovinskih spomenikov je potrebno omeniti: 

kvadratni obrambni stolp iz 12. stol., dele obzidja iz 15. in 16. stol., cerkev Gospe od Zdravja iz 12. stol. in 

razvaline cerkve sv. Lovra. Nato se bomo zapeljali v Vrbnik, znano po vinu Žlahtnina. Čas za organizirano kosilo. 

Popoldan nekaj prostega časa. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. 

3.DAN:  KVARNERSKA RIVIERA - FUŽINE - SLOVENIJA 

Po poznem zajtrku sledi vožnja z ladjico po kvarnerski obali (enourna vožnja). Nekaj prostega časa. Opoldne 

bomo nadaljevali na območje Gorskega Kotarja in obiskali izletniški kraj Fužine, prvo gorsko turistično središče 

Hrvaške in kraj z največjo količino padavin na Hrvaškem. Nadaljevanje vožnje mimo Delnic in Broda na Kupi do 

Slovenije in nadalje mimo Kostelskega in Kočevskega proti Ljubljani. Domov bomo prispeli v večernih urah. 

CENA:   
185 EUR pri udeležbi 45 oseb ali 75 oseb na nadstropnem avtobusu 
195 EUR pri udeležbi 40 oseb ali 70 oseb na nadstropnem avtobusu 
205 EUR pri udeležbi 35 oseb ali 65 oseb na nadstropnem avtobusu 
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CENA VKLJUČUJE: 

- prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), 

- cestne pristojbine, 

- 2x polpenzionsko namestitev v hotelu 3*, 

- vstopnino za utrdbo v Trsatu, 

- kosilo na poti drugi dan potovanja, 

- vožnja z ladjico po Kvarnerju, 

- oglede zunanjosti po programu, 

- vodenje in organizacijo izleta, 

- osnovno nezgodno zavarovanje potnikov in DDV. 
 
DOPLAČILO: enoposteljna soba 40 EUR, riziko odpovedi 4,45% 
 

 
 

Splošni pogoji so sestavni del programa. 
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