
 

Kolesarjenje  in križarjenje po jadranskih otokih z Ladjo M/b MIKI 

 

Križarjenje med jadranskimi otoki, številne naravne in kulturne zanimivosti na poti, kopanje 

in udobno bivanje na ladji; vse to združujemo s kolesarjenjem, ki zagotavlja izjemen užitek, 

sprostitev in izziv vsakemu  aktivnemu popotniku. Izkušena ladijska posadka skrbi za varno 

plovbo in dobro gostinsko ponudbo.  

 

1. dan potovanja 09.05.2019. Prihod z avtobusom iz Ljubljane 

Vkrcanje potnikov v pristanišču Opatija ob 9.00 h. 

Po vkrcanju in nastanitvi potnikov sledi pijača dobrodošlice in odhod z ladjo do prvega cilja 

potovanja - pristanišče Beli (otok Cres). Ob prihodu je izkrcanje koles in kolesarjenje do 

mesta Cres, ki je oddaljeno približno 21 km. Po izkrcanju koles se ladja Miki pomika proti 

pristanišču Cres. Po prihodu v pristanišče Cres  sledi vkrcanje kolesarjev in odhod z ladjo do 

pristanišča Martinšćica (otok Cres). Med plovbo bo postrežena večerja, (juha, glavna jed, 

solate in desert). Nočitev v pristanišču Martinščica. 

 

1. Etapa: Beli - Cres 21 km – kolesarjenja 

 

Beli - rezervat beloglavih jastrebov - kamnita pot vas vodi skozi dvorišče in vas pripelje do 

razstavnega Centra. Z vstopom v dvorano "Bjeloglavi supovi" vstopite v svet te karizmatične 

vrste. Tam boste spoznali razloge za obstoj belušev na Kvarnerju in razloge za njihovo 

ogroženost. Multimedijski zaslon obiskovalcem omogoča edinstveno avdiovizualno doživetje 

s sodobnimi elementi interpretacije se obiskovalci na zabaven način informirajo in dvignejo 

zavest o pomenu ohranjanja jastrebov. 



 

2. dan 10.05.2019. 

 

Po počitku v Martinščici sledi zajtrk (od 8.00 do 9.30 ure) – švedski stol- (salama, sir, 

hrenovke,  kuhano jajce, pašteta, puter, marmelada, koruzni kosmiči, žitarice, sezonsko 

sadje, mleko, čaj, kava). Po zajtrku kolesarite do Osorja, ki je oddaljen 23 km. Manj 

pripravljene kolesarje bo ladja Miki  čakala v pristanišču Osor, medtem ko bodo drugi 

kolesarji, ki želijo, kolesarili do 22 km oddaljenega pristanišča v Malem Lošinju. Po prihodu 

kolesarjev v Mali Lošinj bo posadka ladje postregla z večerjo. Prenočitev v Malem Lošinju. 

2. etapa:  Martinščica - Osor 23 km,  Osor - Mali Lošinj 22 km 

 

 

 

Osor - Celotno mesto Osor je pravzaprav muzej na prostem, kjer so umetniki vseh obdobij 

zapustili znamenja, od sodobnega Meštrovića do ostankov antičnih zidov, utrdb, prve 

zgodnje krščanske bazilike; mestni muzej, katerega vrtovi in zeleni parki sledijo sledi 

starodavnih starih vil, renesančnih portalov in samostanov. Gradič, ki je tudi zgodovina in 

muzej, je poleti edinstveni prostor bogat s kulturnimi prireditvami, ki jih poudarjajo Osorski 

večeri, ki potekajo v poletnih mesecih po letu 1976 

 



 

3. dan 11.05.2019. 

 

Po zajtrku (od 8. do 9.30) - nadaljujemo z  kolesarjenjem po otoku Lošinj do Veli Lošinj in 

Rovenska in se vrnemo v Mali Lošinj najkasneje do 15. ure. Po prihodu kolesarjev na ladjo 

bomo zapluli z ladjo na otok Silba. Med potovanjem na otok Silba (drugi najbolj zaželeni otok 

na Hrvaškem) se bomo ustavili v enem od čudovitih zalivov za kopanje. Med potovanjem bo 

posadka ladje med plovbo postregla z večerjo. Nočitev na otoku Silba. 

3. etapa: Mali Lošinj - Veli Lošinj 7 km, Veli Lošinj - Čikat 8 Km, Čikat - Mali Lošinj 4 km. 

 

 

 

Otok Silba - poleg osnovnega imena, pridobljenega iz latinske silve (gozdov), ima celo vrsto 

drugih epitet: vrata Dalmacije, ker se ravno tu deli Kvarner in dalmatinski arhipelag, otok 

pešcev. Na Silbi je prepovedana vsaka oblika motornega prometa. Še več, v turistični sezoni 

je znotraj naselja prepovedano tudi kolesarjenje. Ves promet oseb na otoku tako v obdobju 

največjega števila prebivalcev poteka peš. Prav to daje danes Silbi značaj, ki ga cenijo 

domačini in zaradi katerega se nanj leto za letom vračajo mnogi obiskovalci. Silba je poseben 

otok, otok, ki živi v drugačnem slogu zaradi bogate narave, zaradi svoje bogate zgodovine, 

skozi katero je vedno ostal drugačen tudi od sosednjih otokov.  

 



 

4. dan 12.05.2019. 

 

Odhod zgodaj zjutraj (5.30) proti Dugem  Otoku - pristanišče Božava. Med križarjenjem se bo 

postregel zajtrk (od 8. do 9.30). Pričakovani čas za prihod v pristanišče Božava (Dugi otok) je 

10.30. Ob prihodu je izkrcanje kolesarjev v pristanišču Božava in nadaljujemo 15 km vožnjo s 

kolesom do pristanišča Brbinj (za otroke in kolesarje, ki bodo želeli  bo vkrcanje na ladjo 

Miki), drugi pa nadaljujejo pot do pristanišča Žman, 20 km od pristanišča Brbinj. Ob prihodu 

v pristanišče Žman (Dugi otok) bo čakala ladja Miki kjer bo postregla z večerjo. Nočitev v luki 

Žman. 

4. etapa:  Božava - Brbinj 15 km, Brbinj - Žman 20 km. 

 

 
 

Dugi otok - to je otok posebnosti in kontrasta ter največji otok v skupini severno-

dalmatinskih otokov. Njegovo ime utemeljuje dolžino okoli 45 km in je širok od 1 do 4 km, z 

najvišjim vrhom Vela Straža (338 m). Obala Dolgega otoka se odpira proti odprtemu morju, 

za katero so značilni ostri kontrasti: del, ki se nahaja v Naravnem parku Telašćica, je 

večinoma strm z očarljivimi pečinami, na jugovzhodni strani otoka pa najdemo mirne zalive 

in peščene plaže Sakarun. Ta otok lepote je idealen kraj za kopanje, kolesarjenje in uživanje v 

čistosti morja in lepotah narave. 

 



5. Dan -  13.05.2019. 

 

Po zajtrku (od 8. do 9.30) - nadaljevanje kolesarjenja do Naravnega parka Telaščica in Sala ter 

se vrnemo v Žman, kjer se bomo vkrcali na ladjo (najkasneje do 15. ure) in pot nadaljevali 

proti otoku Pag – pristanišče Mandre . Med jadranjem se bomo ustavili za plavanje kjer bo 

postrežena večerja. Predvideni čas prihoda v pristanišče Mandre (otok Pag) je 19.00 h. 

Nočitev v pristanišču Mandre (otok Pag). 

 

5. etapa: Žman -Sali - naravni park Telaščica 23 km 

 

Povratek: 

 



6. Dan - 14.05.2019. 

 

Luka Mandre (otok Pag)  

Po zajtrku (od 8. do 9.30) - nadaljevanje kolesarjenja do pristanišča Lun 32 km. Po prihodu v 

pristanišče Lun sledi vkrcanje koles in odhod z ladjo do mesta Raba. Med križarjenjem bo 

postrežena večerja. Načrtovani prihod v mesto Rab 19.00 h. Nočitev v mestu Rab. 

6. etapa:  Mandre - Luk 32 km 

 

 

Lun - Okoli 80000 oljk je na območju Luna, posebej vrednih je približno 1500 divjih oljk (Olea 

Oleaster) s 5-8 m visoko in 20-80 cm v premeru. Starost nekaterih oljk so ocenili strokovnjaki 

na okoli 1500 let! Te divje oljčne površine 24 hektarov so edina vrsta na Jadranu in ena 

izmed treh tovrstnih najdišč na svetu, zato ima veliko botanično vrednost. Zaradi svojih 

značilnosti je bila leta 1963 zaščitena in razglašena za botanični rezervat. V rezervatu se 

lahko sprehodite do sprehajališča, ki je dolgo približno 2 km in uživate v edinstvenem 

pogledu na starodavna drevesa skoraj iz bibličnih časov, katerih korenine so prepletene z 

paškim kamnom. 



7. Dan  -  15.05.2019. 

 

Po zajtrku (od 8.00 do 9.30 ure) se kolesarji odpravijo proti pristanišču Lopar 14km. Po 

prihodu v Lopar in vkrcanju kolesarjev nadaljujemo pot do otoka Krk in mesta Krk. Ob 

prihodu v mesto Krk sledi izkrcanje kolesarjev in nadaljevanje kolesarjenja do mesta 

Malinske. Ob prihodu v pristanišče Malinska vas bomo vkrcali in odpeljali do konca 

namembnega kraja mesta in pristanišča Opatija. Med križarjenjem bo postrežena večerja. 

Načrtovani čas za prihod v pristanišče Opatija 21.00 h. Nočitev v pristanišču Opatija. 

7. etapa: Rab - Lopar 14 km, Krk - Malinska cca 15 km 

 
 

8. dan: 16.5.2019 - Slovo od ladijske posadke in odhod proti domu 

Pristanišče Opatija. Po zajtrku (9.00) sledi izkrcanje iz ladje in slovo od posadke. 

Nadaljevanje poti z organiziranim prevozom, avtobus. Doplačilo (prijavljenim bomo sporočili 

kasneje). 

SEDEM DNEVNO POTOVANJE 8 dni in 7 noči 

Obvezna turistična taksa in dodatna pristojbina za pristanišča znaša 14 EUR na osebo za 

sedemdnevno potovanje.  

Cena polpenziona za otroke do 15 let je -50% popusta. 

Storitev ladijskega bara (pijača ni vključena v ceno) in se zaračuna posebej. 

Bivanje v dvoposteljnih klimatiziranih sobah. 

Možen dodaten popust za kolesarsko križarjenje???  

Prijave zbiramo do zapolnitve 25 prostih mest z avansom 100 € ob prijavi: 

Prijave in plačilo avansa v društveni pisarni v stavbi LPP, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana 

soba 511. E-mail: kolesarsko.drustvo.lpp@gmail.com 

 

mailto:kolesarsko.drustvo.lpp@gmail.com


Karakteristike ladje – Miki 

 

Dolžina: 22 m, širina 5 m, vgrez 2 m , v salonu je prostora za 25 oseb, velika sončna paluba. 

Ladja je klimatizirana, opremljena z električno energijo 220 W. Na raspolago je bar, internet 

in  Wi-Fi. Na veliki sončni palubi so  ležalniki ter veliki zunanji roštilj. 

 

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi možnih posebnih 

vremenskih razmer. Tel. +385 956677011 – e-mail: nevenvelenik@gmail.com 
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Čista uživancija - zagotovljena 


