
Razpis planinsko-turističnega potovanja: BRAČ 2019 
 

(od  14. 09. 2019 do 21. 09. 2019)   

Vsak dan bo, glede na vremenske pogoje, organiziran in izpeljan planinski 

izlet. Ogledali si bomo znamenitosti in lepote otoka. Pri izpeljavi izletov nam 

bodo pomagali tudi lokalni planinski vodniki. 

Izleti bodo načrtovani tako, da jih bomo praviloma zaključili najkasneje do 

15.00 ure. Tako bo ostal še čas za kopanje v individualni režiji. 

 

 

 

PAKETNA CENA:  
v primeru 30 oseb: 395€/osebo  
 
v primeru 32 oseb: 380€/osebo 
 

V paketni ceni je vključeno:  
- avtobusni prevoz Ljubljana - Brač - Ljubljana**  
- najem mobilne hišice  
- 7x polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)  
- turistična taksa 

 
Udeleženci morajo nakazati avans v višini 140 EUR do 30. 04. 2019.  
Razliko do polne cene pa do dne do 01. 09. 2019. 
 
 
 

Namestitev bo v mobilnih hiškah: WATERMAN BEACH VILLAGE 4* 

 
 
 
 



OPIS NAMESTITVE: WATERMAN BEACH VILLAGE 4*  
 
Lokacija: Supetar na otoku Braču, 600 m vzhodno od centra mesta v smeri proti Postiri, 600 
m do trajektne luke. 
 
Plaža: 150 m, prodnata, delno skalnata.  
 
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, 35 m2. Ob bazenu so na voljo ležalniki (brezplačno, do 
zasedbe mest). Otroški bazen 18 m2. Možnost najema brisač za na plažo in bazen.  
 
Klimatizirano: Da.  
 
Internet: Wi-Fi, brezplačno (na območju recepcije).  
 
Ostalo:  
Pred vsako hišico je terasa z vrtno garnituro - miza in stoli.  
 
Vse hišice imajo LCD SAT TV, samostoječi hladilnik s 50 l zamrzovalnim delom, štedilnik (4 x 
plin), mikrovalovno pečico.  
 
V vsaki hišici sta dve spalnici. V eni spalnici je zakonska postelja, druga spalnica je z dvema 
ločenima ležiščema.  V nekaterih hišicah je lahko pograd, dnevni prostor z dodatnim ležiščem 
(raztegljiva sedežna garnitura). Hišice imajo po dve kopalnici s tuš kadjo. 
 
OPOMBE: menjava posteljnine 1 x tedensko, brisače in kuhinjske krpe prinesite s seboj.  
Možnost najema sefa na recepciji. Zaradi popolne prenove kamp še nima uradne 
kategorizacije, ampak so v postopku pridobivanja kategorije 4*. Domače živali niso 
dovoljene.  
 
POVEZAVA, KJER SI LAKO POGLEDATE SLIKE: 
https://www.relax.si/ponudba/display/12224_MONTAZNE-HISICE-WATERMAN-BEACH-VILLAGE-
Brac/t/  
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