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18. maj 2017, 1. dan: SLOVENIJA - KARLOVAC - ZADAR - SPLIT 
Z zbirnega mesta (vozni red sporočimo teden dni pred odhodom) se bomo podali na pot ob 1. uri zjutraj Sledi 
udobna nočno-jutranja vožnja po hrvaških avtocestah v Splitsko luko. Predvidoma prispemo v Split toliko 
časa prej, da boste imeli nekaj časa tudi za samostojni sprehod po starem delu mesta ter za kakšno kavo. Ob 
11,00  izplujemo  za  otok  Vis.  Sledi  prijetna  plovba  med  Bračem,  Šolto  in  mimo  Hvara  s  pogledom na 
Paklenske otoke na otok Vis v kraj Vis. Takoj po izkrcanju se odpravimo na barko, kjer nas čaka dobrodošlica z 
viško  specialiteto  „Viško  pogačo“.  Z  barko  se  bomo  zapeljali  v  enega  izmed  obalnih  bunkerjev  in  se 
pogovarjali o obrambnem sistemu otoka. Vrnitev v mesto Vis in prevoz do hotela Biševo v Komiži. Večerja in 
glasba. 

19. maj 2017, 2. dan: KOMIŽA - VOJAŠKA TURA 
Po zajtrku v hotelu se bomo podali na sprehod po Komiži. Komiža je mestece, v katerem se nam zdi, kot, da se 
je čas ustavil,  obsijano s soncem in modrino morja nas ne očara samo s svojim šarmom in s številnimi 
lepotami ampak tudi z opojnim vonjem limon, rožmarina in sivke.  Komiža je  kraj,  kjer  lahko uživate v 
harmoniji z naravo, lenarite na peščenih plažah ali na obali, v živahni družbi popijete kavo. Malo mesto z 
ljudmi  odprtega  srca,  bogato  z  mediteransko  arhitekturo  vas  bo  s  svojimi  ozkimi,  kamnitimi  uličicami 
popeljala skozi bogato preteklost in vam pripovedovala o svoji kulturni zapuščini. 
Popoldan se odpravimo malo v hribe, kjer bomo imeli „Vojaško turo“. Najprej nas avtobusna vožnja v zelo 
kratkem času dvigne precej  nad morje od koder se ponuja čudovit  pogled na Komižo,  Apenine in Južni 
Jadran. Sledi Titova špilja kamor se je po ofenzivah na varno zatekel general štab. Naj opozorimo, da je do 
bivališča potrebno po stopnicah… Po ogledu pa se v bližnjem zadružnem domu ustavimo za pokušino znanih 
viških vin. Biti na Visu in ne nazdraviti s plavcem ali vugavo bi bilo pa res malo čudno, mar ne? 

Vabi v mesecu mladosti na otok Vis

Na otoku Visu je skrit zaklad in čaka, da ga odkrijete!  
Mir, morje, sonce, dobra hrana in vino, in zaklad bo hitro odkrit.  

Že kot grška kolonija z imenom Issa je bil Vis pravljiučni otok ob morju. 
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Zanimiv je zaselek Talež in Plisko polje, kjer je bilo letališče za povezavo z zavezniki RAF. Vrnitev v hotel. Prosto 
do večerje. ŽIva glasba Music by PIZZICATTO z večerno animacijo.

20. maj 2017, 3. dan: KOMIŽA - VIS - KOMIŽA 
Zajtrk. Vabimo vas na izlet do mesta Vis. Otok VIS 
velja za Jadransko Malto zato se ni za čuditi, da so ga 
imeli  za  pomembno  postojanko  že  stari  Grki,  pa 
Rimljani, Benečani, Angleži, Avstro-ogrska, Italija in 
bivša Jugoslavija. Otok je bil dolgo zaprt za turiste in 
je tako ohranil svojo izvirno podobo. 
Obiskali bomo: Gospino batarijo – trdnjavo, ki so jo 
postavili  Avstrijci  in  je  v  njej  muzej  predmetov  iz 
razbitin ladij,  ki  so potonile v bližini.  Bodisi  zaradi 
neurja ali pomorske bitke, ki jih Vis pozna kar nekaj. 
Posebej je zanimiva zbirka amfor, ki so zložene tako 
kot  so  bile  skladiščene  na  ladji.  Zanimiva  je  tudi 
etnološka zbirka (vstopnina za notranji ogled 20 kun). 
Nadalje  se  sprehodimo  do  Martvila  –  staro  grško 
pokopališče in ostanki antične ISSE kot se je Vis nekoč 
imenoval.  Posebej  slikovit  je  polotok  Prirovo  s 
samostanom  Sv.  Jerolima  od  koder  vidimo  palače 
rezidence  iz  različnih  obdobij,  ko  so  imenitneži  tod 
iskali svoj oddih. 
Nekaj prostega časa, nakar se vrnemo v naš  hotel v 
Komiži. Večerja in glasba. 

21. maj 2017, 4. dan: KOMIŽA - VIS - SPLIT - 
KARLOVAC - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu vam priporočamo, da še nekaj prostega časa pred odhodom proti luki v Visu izkoristite za 
sprehod po  mestu  Komiža  in  morebiti  za  kakšen  zanimiv  notranji  ogled.  V mestu  najdemo ribiški  muzej  v 
"Komuni", na obali v beneškem stolpu iz 15. stoletja, samostan svetega Nikolaja iz 13. stoletja, romansko cerkev 
iz 15. stoletja,  baročno svetišče iz 16. stoletja,  razne secesijske zgradbe ali  pa preprosto obsedite v kakšni od 
številnih konob. Okoli 13. ure se odpeljemo do pristanišča odkode ob 15,30 izplujemo proti Visu. Po prihodu v 
Split nas čaka zgolj še avtobusna vožnja proti Sloveniji, kamor prispemo v poznih nočnih urah. 

Za Vas smo pripravili izredno zanimiv program z bogato vsebino za  

samo 169 EUR po osebi  

pri minimalno vsaj 45 potnikih v avtobusu

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom z vključenimi taksami in cestninami, trajekt Split-Vis-Split, 3× polpenzion v 
hotelu Biševo** v Komiži  na Visu v preprostih dvoposteljnih sobah TWC (zajtrk je  samopostrežni,  večerje  so trihodni 
jedilniki) ogled Titova votlina oz. Titova špilja, izlet z ladjo s  pokušino Viške pogače (1. dan), ogled mesta Vis, ogled mesta 
Komiža, degustacija viških vin, animacijski program in živa glasba Musico by Pizzicatto, animacija, vodenje, izvedbo in 
organizacijo izleta.

DOPLAČILO: za turistično takso 3 EUR, stroški prijavnine 7,50 EUR na osebo. Riziko odpovedi (po želji) 8,00 EUR po 
osebi. Vstopnine za notranje oglede, ki niso v programu.
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